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En començar l'any passat, encetàvem amb aquest títol una nova
etapa per al Full Parroquial.
La nova orientació que hi hem volgut donar, ha reeixit? Dèiem
aleshores que «el Full hauria d'ésser el ressò de totes les activitats de
la comunitat parroquial. Per tant, caldria fomentar, a través d'ell, un
Veritable diàleg que ens fes ésser membres cada dia més actius de
l'Església. Establir un diàleg demana parlar i escoltar, donar iniciatives
1 rebre'n, tot en ordre a una major vida de l'Esperit».
Els cinquanta-dos números del Full Parroquial que han sortit al
llarg de l'any, testimonien fins a quin punt hi ha hagut encert o fracàs.
Els optimistes ho tiraran més cap al primer, els pessimistes cap el segon.
Potser una mirada força objectiva ens diria que:
'—l'orientació del Full Parroquial sembla bona, però la realització ha
resultat força deficient. Precisament hi ha mancat el que més es pretenia: diàleg, un diàleg sobre la nostra vida d'Església, per tal de
fer-nos-en membres més actius i conscients.
—això denota que la nostra comunitat parroquial no coneix pas una
'ida massa esplendorosa. No es tracta de perseguir unes manifestacions
Je vitalitat molt vistoses que ens facin quedar bé i poguem quedar
Satisfets. Es tracta d'unes manifestacions potser molt humils però constants, que fan créixer en les persones el sentit d'Església. Gràcies a Déu
a n'hi han; sí: rellegiu les pàgines del Full Parroquial al llarg de tot
'any. Però hom en voldria moltes més i seria un pecat imperdonable
luedar-ne satisfets.
Vàries persones han manifestat al llarg de l'any el seu desacord en
reure del Full la secció de SUFRAGIS. Ens sembla que les raons que
'àrem tenir per treure-la són clares i continuen vigents. No obstant,
•onades les queixes que hem rebut, estem pensant si pot trobar-se una
nanera de publicar-los.
Any nou... vida nova. Això vol dir que cal agafar coratge de cara
'I nou any que comencem, que cal omplir d'esperança la nostra vida
'e creients, que cal pregar Déu perquè guiï i faci efectius els nostres
*ons desitjós.
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dies

Aquesta setmana per raó dels
rigorosos freds que han fet minvar
molt l'assistència a les Misses dels
dies feiners, han deixat de ceiebrar-se
algunes d'elles. Cal tenir present que
els sufragis o altres intencions encarregats precisament per aquestes Misses seran posats en altres Misses dels
dies en que estiguin sense compromís
de les setmanes properes.

També per raó del

fred...

La Capella de Sant Eudald ha
quedat molt resguardada dels corrents d'aire, després que s'hi han
aplicat les grans vidrieres a totes
les seves obertures. Per això a partir del proper dilluns dia 4 es diran
en la citada capella les Misses dels
dies feiners.

Nadal: Col·lecta per caritat
Es ja una tradició recordar-se dels
necessitats en els dies principals.
Però perquè es fa tradició i costum
se'ns converteix també amb costum
l'acceptar com un fet que no té remei
el que hi hagi pobres, perquè de pobres, diem, sempre n'hi han hagut i
sempre n'hi haurà.
I quan venen festes desgraciadament també se'ns fa costum donarlos alguna cosa, buscant freqüentment el que no ens acusi la consciència quan estiguem davant una taula
ben farcida d'aliments.
La caritat no pot tenir temps que
sí i temps que no per a realitzar-se.
La caritat és obra de tots els dies i
de tots els anys.
Que l'haver cooperat a la Col·lecta de Nadal no sigui per deixar per
feta i complerta l'obligació d'estimar
el pròxim. El nostre cooperar ha
d'ésser continu quan les necessitats
són contínues.
L'ajuda vostra als necessitats, a
través de la col·lecta de Nadal ha
representat la quantitat de 41.78070
pessetes. D'aquestes, 11.100 són de
donatius particulars. Déu us pagarà
la vostra abundosa generositat.

