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QUI FEFENSA ELS DRETS DELS QU1 NO TENEN BEU°

En un estat de dret, les persones estan subjectes a drets i deures. La societat
funciona amb unes normes i amb uns valors, saludables, que tothom ha de
respectar. La llei sempre ha de protegir els més febles, aquells que són més
vulnerables, aquells que estan més indefensos.
En els últims temps, estan apareixen unes modes pels mitjans de comunicació,
on sembla que alguns collectius reivindiquen drets que no els pertoca. En re
fereixo al problema que plantegen alguns programes de televisió, un d'aquest
que fa poc que va sortir per televisió sobre l'adopció del fihIs per par de gais i
lesbianes, Cada vegada més es reclama el dret dels homosexuals a adoptar in
fants, Però jo hem pregunto, i el dret dels infants petits a tenir uns pares nor
mals i a créixer en un ambient sa dins de la família, qui el defensa, Qui de
fensa els drets dels qui no tenen veu? Qui defensa els drets per aquells que el
dia de demà potser se sentiran marcats per un ambient, i una situació que ells
no han escollit?
EIs homosexuals, rnai seran una família, per molt que es volgui disfressar i maquillar, mai seran una pare
lIa normal, mai seran un pare i una mare. La natural, i les lleis que hi ha en l'ordre de la creació, monstre
que la parella està formada per home i dona, el matrimoni el constitueixen un marit i una muller, la famí
lia Ia formen un pare i una mare amb els fills.
No ho hauríem d'oblidar, vivim en una societat, moltes vegades cruel i injusta, i cada vegada més en les
noves generacions, que creixen amb rnolta violència. Estigmatitzar a algú, entre els grups adolescents no
costa gaire, i les seves conseqüòncies són nefastes.
Recordo un cas, i no fa pas gaire, un adolescent que tenia un petit problema fisic, es a dir, que no camina
va bé, per motius d'una operació de la infància. La gent gran que el coneixia, no dubtava a dir que era u
na bellíssima persona, eI fet es que els seus companys de grup i de classe, el rebutjaven el marginaven i
es posaven amb elI per aquest fet. Al final aquell noi es va acabar suïcidant-se, amb 17 anys. Coses com
aquestes passen, més sovint del que ens pensem, i més a prop nostre de que podem imaginar.
La nostra societat no pot ser frívola, ni tractar a la lleugera, coses tant importants com és l'adopció d'un
ii, i que afectaran a tota la vida d'una altra persona. Aquestes modes, dhomosexuaIs i lesbianes, no
són, ni seran mai una família com Déu mana.

Sufragis pels difunts del mes de gener:
Dia I a Cititadilla pel .laume Rosset Queraltó i Josep Gilabert Carrera
Dia I a Passanant, pel Ramon Miró Anglès.
Dia 4 a Passanant, pel Magí Palau i Rosa Briançó.
Dia 6 a Cititadilla, per I'Oriol Rosset Llort i Antonieta Amenós Armengol
Dia 9 a Guirnerà pels difunts de Ia farnília del Maiìel
Dia I I a Guirnerà per Josep JOLL Baleda
Dia I I a Passananf pel Joan Tudó
Dia I I a Ciutadilla pel Josep Virne i Antonieta Arnenós
Dia I 8 a Guirnerà per 1' Isidre Miiìguell

Defiincions:
E1 dia I 9 de gener ens ha deixat Sr. Josep Farré Martí, 76 anys i veí de Guirnerà. Ha passat a
la Casa del Pare després d'una llarga rnalaltia de 6 anys i rnig. A1 Cel sia.
CAMPANYA D'ALIMENTS DE NADAL

E1 dia vuit de gener, varn recollir tots els alirnents de Ia carnpanya
de Nadal, que enguany hern fet a Ia nostra agrupació de parròquies, i
els hern portat a Caritas de Montblanc, ja que aIIí disposen d'un
rnenjador per a transeünts, i tenen un servei d'atenció a les farnílies
necessitades. Tarnbé Iiern fet alguns paquets de rnenjar per a farníli
es necessitades d'aqui.
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FESTA DE SANT SEBASTIÀ

Els dia 17 de gener es va celebrar a Guimerà la festa de Sant
Sebastià. Corn cada any, en aquesta festa es va celebrar a
1'Església de dalt, on s'ornpli de gorn a gorn. A1 fmal de la
rnissa, es va repartir un recordatori del Sant, per fer-lo més
proper a la gent. Els disseny del dibuix és de Jujol, tarnbé la
creu, corn tarnbé la irnatge i el norn de Guirnerà. A l'altre
costat hi 1ia una petita pregària. Si algú en volgués més, en
van sobrar, dernaneu-les.
A les cinc de la tarda varn fer la processó des de la capella de
baix de sant Esteve, fins l'església de dalt de Santa Maria, un
cop a l'església férern les vespres de Sant Sebastià.
Potser fora convenient, un altre any, fer Ia processó una mica
més tard, perquè puguern tenir un dinar rnés pausat.
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GUIMERÀ
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La Parròquia de Sanla Maria de Guirnerà, agraeix especialrnent aI grup del le
atre, i a totes persones que van participar, en Ia obra que es va fer per Nadal
per recaptar fons per Ia Bovera. E1 vostre arnor vers eI Santuari de Ia Mare de
Déu queda ben palès arnb Ia vostra generositat, en fer un donatiu de, I 075 €,
per ajudar a pagar Ies despeses que es deuen aI Santuari. Que eI Senyor us
beneeixi.

CIUTADILLA
E1 passat dia 22, es va posar a l'església de Sant Miquel una moqueta, per aïllar eI terra, i així treure el fred
dels peus, ja que Ia moqueta té a Ia part inferior una capa de plàstic que far d'aïllant. Pot servir per millorar la
temperatura, en aquests dies d'hivern. L'import de la moqueta és de 220 €.
La parròquia agraeix sincerament Ies persones voluntàries que van ajudar a coFlocar-Ia, com també a totes Ies
que col-Iaboren econòmicament.
CoFlecta extraordinària del primer diumenge, per acabar de pagar el deute de la parròquia:
115'OO €
desembre
146'23 €.
gener
Faltaven per cobrir: 2. 164'66 €
261' 23 €
-261'23 €
Ara falten per pagar 1.903'43 €

Si algú vol fer una aportació, a la parròquia, també ho pot fer a través del compte de

La Caixa: 2100 0003 17 10101685785

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA CANDELERA
La festa de Ia Candelera, o millor dit de Ia "Presentació de Jesús aI Temple"; Jesús és
presentat al Temple per complir un precepte legal. Segons la IIei jueva, donada per Moi
sès a Ia sortida d'Egipte (Ex 13, 2.11-14) tot primogènit sigui home o animal, que naixia,
era del Senyor, i s'havia d'oferir en sacrifici a Déu. Però les persones es podien rescatar
mitjançant un altre sacrifici sigui d'anyells o colomins. Aquesta festa era per recordar la
mort dels primogènits en I'última plaga a Egipte, la que va fer sortir els israelites de l'es
clavitud. La sant de l'anyell sacrificat ritualment, la nit abans, els va guardar de l'extermi
ni de l'àngel. Així els pares compleixen aquest precepte Iegal, i presenten Jesús, el seu
fihl primogènit al Temple de Jerusalem, per consagrar-lo al Senyor, i posterior ment ofe
reixen eI sacrifjci de rescat, en el seu cas perquè eren pobres, ofereixen dos colomins.
E1 nom de la festa de la Mare de Déu de la Candela, ve pel fet que en presentar Jesús al
Temple, el profeta Simeó I'agafa amb els braços, i pronuncia un oracle:
"Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau, com li havies promès.
Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles; llum que es reveii a
les nacions, glòria d'Tsrael, el teu poble" (LIc 2, 29-32).
Jesús és anunciat profèticament com la Llum del Món, i Maria és la qui va portat en el seu si, Ia Llum del
Món. EI signe de la candela, és el signe de la llum, Maria és la que va portar la Llum aI Món, és a dir Jesucrist.

La tradició popular del nostre país, ha associat la festa de la Mare de Déu de la ('andcla, a un fenomen mete—
orològic, al de la pluja, diu: "Quan la ('andclera plora eJ fred es fora, si la Candelera riu el fred
plori una
ja cal que ens abriguern.
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VIDA GRISA 0 A TOT COLOR?
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un joc de color gris,
un teatre sempre amb el nostre personatge,
un joc massa conegut massa percebut,
un teatre avorrit cada dia repetit.

Però
Quan la vida s'esgota, el taló ja no torna a pujar.
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Aprofita Ia vida, Iluita i estima,
Fes ara el que aleshores faries,
quan ja no hi series,
Dóna't a tu mateix una segona oportunitat.
,

Avança't al teu destí, encerta la travessa de la fi,
lntueix en el so de l'aire eI tu cami,
Perquè després no t'hagis de penedir,
Fes ara el que aleshores no et deixarà dormir.
Medita en el teu si,
aprofita la pena o la glòria d'aquí.
Adona't del poc temps que encara pot fruir,
Posa't en la pell del teu veí
que a l'altre dia a l'església vam despedir,
Per adonar-te de Ia importància del aquí.
i apostar fort en el joc de reeixir.

La vida és una aposta, per a grans jugadors,
La vida és un teatre per a grans actors,
La vida és un cim, a conquerir,
,
Un somni a construir.
La vida és un viatge sense retorn i sense bagatge,
, sempre endavant, sempre cavalcant,
La vida ens porta cap un fiitur esplendorós,
Però sols el veuen els qui tenen un cor generós.
Desconegut, estimat i misteriós és el Déu amorós.

//

Recordem que un cop ca
da quinze dies es fa la ca
tequesi d'adults: A Ciuta
dilla els divendres a les 8
de la tarda, a Guimerà els
dijous a les 9'30 de Ia nit,
si algú vol venir, ni que
sigui d'oient pot fer-ho,

