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ARA VENEN ELECCIONS
D’aquí a poc, haurem d’anar a votar, en unes eleccions importants,
en les eleccions on s’han d’escollir el govern de l’Estat. Com
sempre passa, en aquestes circumstàncies, l’ambient pre-electoral
es va escalfant, i les notícies i els mitjans de comunicació posen
en primera plana tot el que fan referència als candidats més
importants de cada partit.
Aquestes eleccions prometen ser renyides, amb uns candidats nous
a cada partit, cada u juga les seves cartes i la seva estratègia
electoral com millor sap, dedicant-hi grans esforços i diners en les seves campanyes.
Jo personalment, penso que no caldria tanta pompa ni gastar tanta saliva, ja que la majoria de la
gent sap a quin partit votarà, i en això precisament es basen les enquestes. El què si, és realment
important, no és pas el que diuen en les campanyes electorals, sinó en el contingut de fons de del
seus programes.
El vot de cada persona ha de ser responsable i meditat; però no es fàcil votar bé i amb consciència,
perquè al menys en el meu cas, cap partit no em convens totalment. Jo em trobo en un dilema.
Per una banda està la qüestió política i territorial de Catalunya, la defensa de la nostra cultura i la
nostra llengua. Per l’altra banda hi ha la qüestió religiosa, i els valors de l’evangeli, la nostra
identitat cristiana, que també s’ha de defensar, davant d’una societat cada vegada més permissiva,
que vol arraconar el cristianisme a una zona marginal de la societat.
Mai falten campanyes, programes televisió i notícies que tenen com finalitat deixar malament
l’Església i desacreditar sistemàticament les ensenyances morals dels evangelis. D’això se’n diu
persecució intel·lectual de l’Església en una societat laïcista. Un clar exemple d’això ho podem
veure, en les notícies, sempre que surt un comunicat dels bisbes en defensa de la moral i dels bons
costums, immediatament després posen una notícia afirmant tot el contrari del que s’ha dit
anteriorment. Això no és una casualitat, és un sistema de desacreditar l’Església públicament,
recolzant-se en la falsa teoria del relativisme. Jo quan veig aquestes coses m’indigno molt.
Per això se’m presenta aquest problema de consciència, ara que venen les eleccions. Què ha de
primar en la meva elecció a votar? La defensa d’un ideal polític per Catalunya, sabent que hi ha
models polítics perillosos, no costa gaire d’encendre foc però després costa molt d’apagar-lo; o la
defensa de la meva identitat cristiana, la defensa de la moral i de l’Església que cada vegada es
posada més en qüestió, per petits grups que fan molta pressió. El nostre vot ha de ser responsable,
perquè la demagògica política no té escrúpols, es capaç de vendre el futur dels infants, de vendre’s
la moral i la fe per aconseguir uns quants vots.

Sufragis pels difunts del mes de febrer:
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Dia

1 a Vallfogona: pel Josep Corbella Pons
1 a Ciutadilla: per la Dolores Queraltó Vime
13 a Guimerà: per l’Anton Balcells Roca.
15 a Guimerà: pel Lluís Ramon, Antònia Domingo i el Josep Farré Berenguer
15 a Passanant: pel Joan Tudó
20 a Guimerà: pel Salvador Fontanet i Josep Farré Berenguer
21 a la Residència de Vallfogona: pels difunts de la família Olises
22 a Guimerà: pel Lluís Fontanet i la Maria Ramon
22 a Passanant: per la Narcisa Bellavista
26 a Guimerà: pel Lluís Ramon i Antònia Domingo
29 a Guimerà: pel Salvador Fontanet i Antònia Turull Domingo

Defuncions
El passat dia 16 de febrer es va celebrar el funeral de Maria Cabestany i Vime, 87 anys, a
la parròquia de Sant Miquel de Ciutadilla. Encomanem-la al Pare de Cel.

CONFERÈNCIES I RECÉS DE QUARESMA
1r. Conferència: El dia 27 de febrer a les 9 del vespre, la Sala d’actes de la Rectoria d’Arbeca.

“ El Misteri Pasqual”
Pel professor de litúrgia José Aldazabal
* Recés de Quaresma Arxiprestal, dissabte 6 i diumenge 7 de març,
a Vallbona de les Monges. Per més informació mireu el programa del
Recés.
2n. Conferència: El dia 5 de març a les 7 del vespre al Casal d’Avis de Ciutadilla.
“ Els efectes antropològic de la pregària”
Amb suport visual de PowerPoint
Mn. Joan Francesc Amigó

3r. Conferència: El dia 28 de març a les 7 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament de
Guimerà.

“La conversió la justícia i la solidaritat”
Amb suport visual de PowerPoint
Mn. Joan Francesc Amigó

La Quaresma
La Quaresma és una marxa personal i comunitària vers la Pasqua, cimal de tot l’any litúrgic
i de la història de la salvació, sense la qual ni l’un ni l’altra no tindrien sentit.
Durant quaranta dies, l’Església ens invitarà insistentment a la conversió, a ajustar cada cop
més l’existència a aquell qui és el nostre model, Jesucrist, “el camí, la veritat i la vida” (Jn.
14,6). La quaresma és un temps litúrgic d’una més viva experiència de participació en el
misteri pasqual de Crist i en el qual Crist purifica l’Església. Hem de posar l’accent en
aquesta acció purificadora i santificadora del Senyor, que és la que atorga contingut i dóna
sentit a les nostres pràctiques ascètiques.
Enllaçant amb l’acabament de la Quaresma, ja en plena Setmana Santa, celebrarem el
Tríduum Pasqual, que és el moment culminant en què la comunitat cristiana reviu
litúrgicament el misteri pasqual –passió, mort, resurrecció i ascensió- de Crist i s’hi
incorpora sacramentalment per tal de “passar” de la mort a la vida, ressuscitant juntament
amb ell. Cada un de nosaltres i tota la comunitat eclesial hem d’esforçar-nos a participar en
el misteri pasqual i a renovar-lo en la nostra vida. Tanmateix , l’eficàcia d’aquesta
participació no s’improvisa ni és garantida amb la sola celebració del Tríduum Pasqual.
VALLFOGONA DE RIUCORB
La parròquia de Santa Maria de Vallfogona de Riucorb, agraeix a
l’Ajuntament la seva bona disposició en fer-se càrrec del manteniment
del rellotge i de les campanes de l’església, assumint les factures que es
devien d’anteriors reparacions.
El toc de les campanes és un bé comú de tot el poble, un signe del
municipi i una companyia pels qui treballen en el camp o a casa,
escolten aquest só bonic i majestuós que des de sempre ha sonat en les
nostres contrades.
La parròquia subsisteix amb una economia precària i no podia fer-se
càrrec de les diverses reparacions.
M’agradaria que aquest bon exemple i aquesta generositat també fos
imitada per altres ajuntaments, ja que les altres parròquies estan en
una situació similar.

CIUTADILLA
A poc a poc anem avançant en el pagament del que es deu a la parròquia, gràcies a la vostra
generositat, i a la vostra constància. L’església es cosa de tots, tots ens hem de sentir
implicats i responsables de la nostra parròquia. Estimar la parròquia es estimar-se un mateix,
es com estimar-se la pròpia casa, la pròpia família. Això també implica ser co-responsables en
l’economia. Totes les persones, tan els qui freqüenten assíduament l’església cada setmana,
con els qui ho fan esporàdicament tenen el deure de col·laborar en el seu sosteniment. Aquesta
co-responsabilitat en el sosteniment de l’Església també es pot fer directament pel banc,
ingressant en el compte de la parròquia una quantitat mensual.
La Caixa: 2100 0003 17 10101685785
La col·lecta especial de diumenge primer de febrer va ser de 158‘00 €
El benefici net de la venda de la loteria de Nadal va ser de 754’86 €

EL QUE ÉS IMMENS
Hi ha quelcom que no es pot entendre,
quan hom ho copsa, no ho pot transmetre.
Els homes com fulles mogudes pel vent,
apareixen i desapareixen constantment.
L’abisme sempre guarda gelós el seu misteri,
sols amb la punta de la seva perifèria es deixa veure
com els qui s’acosten prop de la mar, ran del seu misteri,
la contemplen calmada, a voltes prepotent.
Què hi ha darrera d’aquests escenari?
Què hi ha darrera del firmament?
Què hi ha més enllà de les onades?
Què hi ha més endins de mi mateix?
El vent em respon en el seu misteri,
la mar en contesta suaument,
les estrelles em fan veure
el que el meu cap no pot entendre,
sols la intuïció copsa el misteri,
que la majoria dels mortals ignoren totalment.

Apropar-se a l’abisme és un repte
sentir la seva presència és un despertar.
Quan contemples el seu moviment dins teu
et quedes corprès de la teva petitesa,
et quedes confós de ser ben bé el mateix.
Sentir la crida en el silenci,
gaudint de la diferència vers el que és immens.
És contemplar que un forma part de l’altre.
Però sense voler-ho entendre curiosament.

Per què brillen les estrelles?
Per què bufa sempre el vent?
Per què la mar no para de moure’s?
Per què sempre vull entendre el que és immens?

Subtil però intensa és la seva fragància
l’estelada el mar i els nostres sentiments.
La capten tant sols aquells que escolten atents,
la veuen només els qui s’aturen un moment

Apropar-me a l’abisme m’estimula,
assaborir la seva presència em fa bé,
ben a prop de l’aigua, sobre l’última roca de la terra
em mantinc serè.

Al cor de tota persona està naixent un esdeveniment.
És un misteri l’home que no té precedent.
Sempre hi ressona com una crida
la marea immensa de la insatisfacció.
Per despertar-lo del seu somni,
per fer-lo canviar de direcció.
Mn. Joan Francesc Amigó

Evito el contacte amb les onades,
que s’apropen i es mouen incansables,
a vegades tímidament i manses,
a vegades despectives, amenaçadores i prepotents.
Ran de l’abisme de l’aigua,
vora la mar la meva vista guaita,
ben a prop de la immensa massa,
davant del que és enorme em quedo complagut.

Mn. Joan F. Amigó Bartra

La imposició de la cendra
La imposició de la cendra, que es fa
a l’inici de la quaresma, el dimecres
de cendra, per motius pastorals la
traslladarem al diumenge següent;
per tant la farem a la missa del
primer diumenge de quaresma.

