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Si Deu vol, m’incorporo a la zona pastoral del Llobregat
De la atractiva zona de l’alta Segarra situada en aquest altiplà que toca
l’Anoia i la Conca de Barberà, d’on neixen dos petits afluents del riu
Segre: el Sió i l’Ondara; d’un costat a l’altre l’ he correguda acompanyant
les comunitats i la gent amb el goig de treballar en la missió en pobles
petits; tal com va fer molts anys Jesús, ara beuré de les aigües del gran riu
Llobregat, i voldria allí dedicar-m’hi amb la mateixa tenacitat, il·lusions i
esperances com quan estava també al costat d’un altre magnífic riu, el Nil
d’ Egipte. Encara que marxi, jo sóc d’aquí; i allà on vaig també penso dirlos que no em considero de fora.
En el servei que deixo enrere a la Segarra, Déu ens ha fet la gràcia, de
poder passar d’una sensació de “retirada eclesial”, a ser participants
“d’una joiosa resistència”. Dono gràcies a tots, particularment ancians i
malalts, i tots aquells que ens hem recolzat en la fe i l’esperança de sabernos humils testimonis del Crist ressuscitat, tot caminant junts en el treball
pel Regne. No puc, ni vull oblidar-vos. Ens hem conegut i ens hem estimat.
Dos verbs que travessen el Nou Testament, dues accions pròpiament
humanes que Jesús duu a terme i ensenya a dur a terme amb realisme, amb
profunditat, amb abnegació, amb meravellosa elevació. M’he sentit conegut
i estimat per vosaltres, amics. Per a mi ha estat tota una sort. Us porto al
cor.
LA COMUNITAT MERCEDARIA DE SANT RAMON serà la nova
responsable de les Agrupacions Parroquials Sant Guim de Freixenet, llevat
d’alguns pobles que aniran a l’Agrupació Ribera d’Ondara. Donem la
benvinguda als frares de l’Ordre de la Mercè, que divendres passat (el dia
10 d’agost) commemoraven els 800 anys de la seva fundació a la Catedral
de Barcelona, de la mà de Sant Pere Nolasc.

Obrim-los el cor, la casa i el millor de nosaltres mateixos, ens enriquiran
amb la seva experiència espiritual d’atenció al pobres, particularment els
que es troben als centres penitenciaris. Ens poden ajudar molt, també
nosaltres els podem ajudar a ells. Els necessitem i ens necessiten.
I encara que ens enyorem, units per l’amistat, la fe i el servei a la gran
família de l’església, estem units, i la distància es converteix en proximitat,
i sempre serà fàcil el retrobament.
Jaume Prat.

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES
Defuncions:
CERVERA: El 12 d’agost morí als 81 anys Pablo Parra i Pérez, viuda de
Josefa Pizarro i Gómez.
CERVERA: El 11 d’agost morí als 65 anys Francisco Esqueta i Molina, casat
amb Carme López i López.
GRANYENA: El dia 11 d’agost morí als 94 anys, a Guissona, Ramona Tous i
Solé, viuda de Jaume Carbonell i Pijuan.

El nostre condol als familiars.
Horaris.
Divendres, 31 d’agost (Sant Ramon).
SANT RAMON: matí: 8, 9, 10, 11, 12 (solemne Concelebració presidida
per Excm. i Rvdm. Bisbe de Solsona, D. Xavier Novell i Gomà.
La part musical a càrrec de la Coral Sant Ramón), i 2/4 de 2. Tarda: 6, 7 i 8.
PORTELL: 1 migdia (Festa Major).
Dissabte, 1 de setembre.
HOSTALETS: 8 vespre.
SANT RAMON: 12 migdia (Concelebració presidida pel Provincial de la
Mercè. La part musical a càrrec de la Coral Sant Ramón.
Diumenge, 2 de setembre.
FERRAN: 12 migdia.
FONOLLERES: 11 matí.
GRANYENA: 1/4 d’una migdia.
PALLEROLS: 3/4 de 10 matí.
SANT ANTOLÍ: 12 migdia.
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia (Missa comunutària)..
SANT GUIM DE LA PLANA: 2/4 d’una migdia.
SANT RAMON: 12 migdia (en sufragi dels difunts de la parròquia).
TALAVERA: 2/4 d’onze matí.
VILAGRASSETA: 11 matí.
Dissabte, 8 de setembre.

AMETLLA: 12 migdia (Festa Major. Cants a càrrec de la Coral Marinada).

MONTLLEÓ: 6 tarda.
TORDERA: 6 tarda
Diumenge, 9 de setembre.
CASTELLNOU D’OLUGES: 11 matí.
CURULLADA: 2/4 d’una (Festa Major. Missa i Concert).
FERRAN: 12 migdia.
LLOR: 10 matí.
GRANYENA: 11 matí..
OLUGES: 2/4 d’una migdia.
SANT ANTOLÍ: 12 migdia (Missa comunutària).
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT GUIM DE LA PLANA: 2/4 d’una migdia.
SANT RAMON: 12 migdia.
TALAVERA: 2/4 d’onze matí.
TARROJA: 11 matí.
VERGÓS DE CERVERA: 2/4 d’onze matí.
VIVER: 11 matí.

FRACASSOS, REPTES I ESPERANCES
En una societat que promou i afavoreix la competitivitat, l’èxit i la victòria,
cal no oblidar que el fracàs també forma part de la vida. Cal educar en
l’acceptació i encaminament del fracàs. Sabem reconèixer amb humilitat i
acceptar els nostres fracassos?. En la nostra vida hi ha hagut, hi ha, i hi haurà
fracassos. Fracassos a l’escola, en el matrimoni, en la paternitat... fracassos en
empreses i en projectes que mai no han reeixit. És propi també de la nostra
condició humana fracassar. Podem veure a l’Evangeli (Jo 6, 63-68) que Jesús
va tenir també els seus fracassos. Després del discurs del pa de vida, diu
l’Evangeli d’avui, “molts dels qui l’havien seguit fins aleshores
l’abandonaven i ja no anaven més amb ell”.
Quantes persones avui continuen abandonant l’Església! Persones que
apostaten de la seva fe. I quantes persones viuen de fet com si Déu no existís.
Quants amics o coneguts nostres que abans eren habituals han deixat
pràctiques
religioses. Ho han fet realment convençuts, o per negligència, o per
superficialitat, o per canvis personals o potser per la manca de testimoni? No
ho podem judicar. La fe és un do. Només Déu coneix la fe de cada persona.
Tot plegat també deu ser un cert fracàs de la comunitat creient.
El descens o l’abandonament de la pràctica religiosa, al costat de la vitalitat i
la bondat de cristians de peu o dels més compromesos, i de la vida de les
parròquies, ens interpel.la i fa pensar a molts.

“Senyor ¿a qui aniríem? Només vós teniu paraules de vida eterna i nosaltres
hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu”. És la resposta sàvia i assenyada
de Pere a la pregunta interpel.ladora de Jesús : ”¿Vosaltres també em voleu
deixar?”.
Tothom té la seva lògica, però val la pena que hi pensem serenament, que ho
compartim amb esperança. Podem preguntar-nos: la nostra vida cristiana té
credibilitat?.
Mirem de donar raons de la nostra esperança?. Trobant sols defectes en
l’Església no contribuïm a menystenir el cristianisme com que tingués ben
poc de bo? Què fem, o podríem fer, per abonar més l’acolliment, el diàleg,
l’esperit
fraternal i comunitari, el servei i la vivència de l’Evangeli?.
Tant de bo que sapiguem encaixar i encaminar els nostres fracassos, amb
esperança, i tant de bo que vitalitzen les nostres vides i les nostres comunitats
parroquials, en la vida, en la pregària, en la Paraula i en l’Eucaristia.
Agrupació de parròquies d’Olot

HA MORT MN. ANTONI TRASERRA I MARTÍ

Mn. Antoni Trasserra va néixer a Berga el 13 de juny de
1919. Va iniciar els estudis eclesiàstics al Seminari de
Solsona. Va ser ordenat prevere el dia 19 de juny de 1943.
Durant els seus primers anys de ministeri va servir
pastoralment les parròquies de Puig-reig, Cervera,
Cardona, Montpol, Su, Torredenegó, l’Espunyola i el
Cint. Va passar uns anys vivint a Amèrica a la O.H.H.
També va ser responsable de Béns Immobles de la zona del Llobregat
Cardener i col·laborador dels serveis religiosos de l’Hospital de Berga.
Aquests últims anys ha viscut a Berga, concretament a la residència de les
Germanetes i ha ajudat a algunes parròquies.
Ha mort a Berga a l’onze d’agost Mn. Antoni Traserra i Martí, que el passat
mes de juny va complir 99 anys i 75 anys de sacerdoci, essent el més gran
del Bisbat.
La diòcesi agraeïx a Mn. Antoni tots aquests anys dedicats al ministeri
presbiteral, més de 75… Preguem per ell i que el Senyor el tingui a la seva
glòria. Descansi en pau.
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