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TOTS SANTS
L’evangeli (que vol dir bona notícia) d’aquesta festa entranyable ve a dir-nos
que ser sant és fàcil, que ser sant s’hi arriba per un camí de felicitat. Aquest
evangeli no posa cap manament, ni un.
No ens demana actituds, més ben dit només una: ser feliços escollint bé el camí.
Quins indicadors tenim per no perdre’ns? Com podem saber si un indicador és
legal o bé ens vol ensarronar?
Molt senzill tenim vuit indicadors que són, segons l’evangeli d’aquesta festa, les
Benaurances, que són vuit corriols o dreceres de felicitat, de benaurança.
Aquestes dreceres no són manaments ni prescripcions. Enlloc diu que no seguirles sigui cap pecat.
Al màxim serà una equivocació, serà agafar-lo fent cas d’un indicador que
intenta enganyar-nos.
Al ser dreceres, només ens cal agafar-ne una qualsevol amb gran il·lusió i
arribarem a aquest terme feliç i benaurat.
Primer sender o corriol: Feliços els pobres. És veritat? Pregunteu-ho per
exemple a Sant Francesc d'Assís.
Segon: Feliços els senzills. Perquè sabran de veritat qui són i veuran clar el camí
a recórrer.
Tercer: Feliços els qui no es planyen ells mateixos perquè tindran ànims per
ajudar als qui sofreixen i ploren.
Quart: Feliços els qui tenen fam de justícia, perquè trencaran cadenes que
esclavitzen.
Cinquè: Feliços els qui tenen un cor vulnerable als sofriments dels altres, perquè
s’arriscaran a treure creus d’aquest món.
Sisè: Feliços els qui no esperen la pau vinguda de fora d’ells mateixos, sinó que
treballen eficaçment per construir-la, perquè experimentaran que Déu els tracta
com a fills.

Setè: Feliços els que tenen un cor net com un rierol cristal·lí de muntanya,
perquè un dia sentiran com brolla una font de joia inestroncable.
Vuitè: Feliços els qui s’ho juguen tot fins a perdre-ho, perquè els miserables
siguin menys lletjos i puguin somriure d’alegria.
Avui, Jesús ho resumiria dient; “Porto una bona notícia per als qui són víctimes
de la pobresa, de la fam i del dolor, perquè jo mateix suscitaré una multitud
d’homes i dones senzills i nets de cor, misericordiosos, pacificadors i amb fam
de justícia que lluitaran -i jo també ho faré al seu costat- per posar remei als
vostres mals”.
Segur que molts superbs i panxacontents se’n riuran. D’altres s’ho creuran, en
tenen una gran alegria i es faran cristians, seguidors de Jesús.
Tots Sants ho van viure -molts d’ells anònims i desconeguts-. Aquests van
permetre que les paraules de Jesús els envaïssin i inflamessin l’ànima.

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES
Matrimoni:
SANT RAMON: El 20 d’octubre reberen el Sagrament del Matrimoni
Miguel Àngel Ortega i Ramos, de Barcelona, i
Natàlia Domingo i Llorens, de Vilafranca del Penedès.
Felicitats i per molts anys.
Defuncions:

CASTELLNOU D’OLUGES: El 26 d’octubre morí als 93 anys Joan
Aldomà i Viladrich, casat amb Montserrat Estany i Tugues.
CERVERA: El 21 d’octubre morí als 51 anys Marisa Miret i Abadal.
El nostre condol als familiars.

Horaris.
Dissabte, 10 de novembre.
GRAMUNTELL: 7 vespre.
RUBINAT (Sant Romà): una migdia (i Benedicció del terme a la Creu).
Diumenge, 11 de novembre.
AMETLLA: 11 matí.
FERRAN: 12 migdia.
GRANYENA: 2/4 d’una migdia.
PALLEROLS: 12 migdia (Missa comunitària).
S ANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT GUIM DE LA PLANA: 2/4 de 2 migdia.
SANT PERE DELS ARQUELLS: 1/4 de 12 migdia.
SANT RAMON: 12 migdia.
TALAVERA: 2/4 d’onze matí.

Dissabte, 17 de novembre.
HOSTALETS: 7 vespre.
Diumenge, 18 de novembre.
CIVIT: 2/4 d’onze.
FERRAN: 12 migdia.
FONOLLERES: 1/4 de 12 migdia.
GRANYENA: 2/4 d’una migdia.
PALLEROLS: 10 matí.
SANT ANTOLÍ: 12 migdia.
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT GUIM DE LA PLANA: 2/4 de 2 migdia.
SANT RAMON: 12 migdia.

SANT ANTOLÍ. Grup Santa Maria. El dissabte, 17 de novembre, de 10 a
12 del migdia, reunió del grup Santa Maria a la sala de l’Ajuntament de
Sant Antolí. Oberta a tothom. És un grup que té una trajectòria de tres anys.
Els seus membres són de la comarca i volen ajudar-se a fer viva la fe a
través de la pregària, la reflexió, el compartir i posar-ho a disposició de les
nostres comuni-tats. Així, per exemple, alguns d'ells porten les celebracions
de la Paraula en les parròquies que passarien diumenges sense Eucaristia.
És fàcil participar en les seves reunions i tenint-ho a prop és de bon
aprofitar.
CONVERSES AMB UBALDO (1)
Tinc un amic, anomenat Ubaldo, que és home inquiet, de no molts estudis i
amb notòria intel·ligència natural. Ell creu que jo sé més del que jo sé i em
crivella a preguntes; la majoria de les vegades no encerto a donar-li cap
resposta precisa, com em passa ara. I és que, en gairebé tot, sóc jo tan llec
com ho és ell. I passa a més que, en els assumptes que es refereixen a Déu,
tots dos tenim una visió pueril, gairebé la de la nostra infància. Així que vinc
aquí esperançat que em doneu un cop de mà en això de aclarir-li les coses a
Ubaldo i, de passada, també a mi.
L'altre dia em va venir Ubaldo amb què havia llegit que, no fa gaire, un bisbe
va excomunicar a un matrimoni, ja que a casa es deien misses sense capellà
(simulacres de misses, crec que les anomenava el bisbe en el seu al·legat
excomulgatori). Ubaldo es va interessar vivament per aquell assumpte i, en
resposta, em va llançar un cúmul de dubtes, preguntes i comentaris. Te'ls
resumeixo i després poc a poc els podem anar comentant:
Als començaments, Ubaldo estava dominat per la idea de què els capellans
tenen molt poder; bé, després de parlar una estona tots dos, va resultar que en

el del poder dels capellans hi havia tres components: el poder que ells
realment tenen, el que creuen tenir i el que nosaltres creiem que tenen; als dos
últims els donava ell per segurs, del primer dubtava una mica. I és que, es
preguntava, tan importants són els capellans que el mateix Jesús no pot
personar-se, en la missa, si no és invocat per un capellà? i, encara més, ¿com
és que Jesús es veu obligat a baixar immediatament cada vegada que un
capellà li ho demana? (Amb la pertinent fórmula litúrgica, és clar).
Algú ens va dir que en això les coses funcionar d'acord amb el que en llatí
diuen ex operi operato (aplicat als sagraments, vol dir que són eficaços per si
mateixos, que els seus efectes no depenen ni dels qui els administren ni dels
qui els reben); ens vam quedar atordits, confosos amb aquell automatisme, ja
que ens semblava, i sabràs perdonar la forma pobra d'expressar-me, com si
estiguéssim parlant d'una màquina escurabutxaques, de la qual, en posar la
moneda, surt automàticament la xocolatina. Era evident que alguna cosa
important se'ns estava escapant, que tot eren dubtes i conflictes amb
l'ortodòxia eclesiàstica.
Em un altre moment, Ubaldo em va dir que en això de fer-se present Jesús,
ara ell estava una mica confús, ja que si, com és ben sabut, Déu està a tot
arreu, Ubaldo opinava que allà, a la missa, també hi havia d'estar, i això des
del principi, sense necessitat que se li invoqués.
Llavors Ubaldo va donar a suposar que, potser, per poder sortir del mal pas en
què s'estava ficant, caldria distingir entre: que Déu fos present entre nosaltres,
que de segur ho estava, i que nosaltres ho percebéssim; i em deia Ubaldo que
de res ens ha de valer el primer sense el segon i que, per això, havíem d'anar
després d'això últim, és a dir, de l'anar darrere de percebre la indubtable
presència de Jesús. Reincidint en això de la presència de Jesús en la missa,
deia Ubaldo que, si abans de la lectura de l'Evangeli el capellà diu "El Senyor
sigui amb vosaltres" (algun diuen està, en comptes de estigui, que sembla més
encertat), resulta llavors que el que el Senyor ja està per allà és cosa admesa,
pel que cap imaginar-se, deia Ubaldo, amb humor irreverent, que "el Jesús
que arriba amb la consagració potser sigui un altre Jesús, un diferent del que
ja estava". Va dir també Ubaldo que el que no li semblava de rebut era el que
li havia sentit a un cert clergue, que venia a ser alguna cosa així com que
Jesús està: als començaments d'una manera difúsa, tènue, lleugera i després,
després de la pregària eucarístic, més vigorós, com concentrat, amb perdó.
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