RESPOSTA A UN ANÒNIM
Benvolgut senyor:

Jesucrist, essent de condició divina, no
cregué haver-se d'aferrar gelosament a

La vostra nota m'ha sobtat. Sobretot quan una
sentència tant seriosa i greu com la que ens heu
adreçat, ens deixa en el dubte de saber a què es

la seva

igualtat amb

Déu, sinó

que

s'anorreà prenent la condició d'esclau,

refereix. Ja sabeu de què parlo: de la nota que dipo-

esdevenint semblant als homes. I, trobat

sitàreu a una bústia del Monestir. Hi veu posar això:

en el seu capteniment com un altre home,

«Veient aquesta parròquia es veu quanta raó té el

s'humilià fent-se obedient fins a la mort,

Sant Pare quan parla de l'autodemolició de l'Església».

i una mort de creu. Es per això que Déu

Em pregunto: icom s'autodestrueix? fent coses

l'ha exaltat extraordinàriament i li ha

o no fent res? estant aliada l'Església als uns o als

concedit aquell nom que està per damunt

altres, o procurant estar aliada només amb l'Evangeli?

de tot altre nom, a fi que al nom de

predicant «així* o predicant «aixa»? buscant lectors
per la missa o no tenit-ne? perquè existeix un Consell
Pastoral o perquè vivim massa tancats?

Jesús dobleguin el genoll tots els qui són
del cel, de la terra i de l'infern, i tota
llengua confessi que Jesucrist és Senyor,

Anem al gra; és molt discutible que la nostra

a glòria de Déu Pare.

mentalitat i manera de fer les coses sigui la veritat;
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però també és molt discutible que la vostra mentalitat
sigui la vàlida. Penso en l'episcopat espanyol: fa un
document, unes conclusions... i la Congregació Romana de la Clerecia ataca el document i les conclusions. On és la veritat?

fi partir de Pasqua pensem tirar endavant el que els
seg/ars es responsabiliízin de fer les Jecfures de Ja
Parauía de Déu, almenys en algunes celebracions
deJs diumenges.

No creieu que l'únic sistema vàlid es resumeix
en la paraula: «diàleg»? Parlar, exposar i contrastar
opinions és l'únic camí per a arribar a la llum. Tractar
els altres d'heretges o de fer obra d'autodemolició, no
arregla res.
I sobre la parròquia us invitem a dialogar, plantejar... I si us considereu parròquia també us invitem
— de fet, ja n'esteu des de sempre— a actuar, a fer-

flixò voldria ésser:
• un símbol de com els seglars s'incorporen a la
pastoral de l'Església.
• un pas per arribar a unes celebracions del
Misteri Cristià més actives i més conscients.
NECESSITEM LECTORS PER fi Lfl PfiRRULfl
DEU. HI COL·LABORAREU? US ESPEREM.

DE

la més evangèlica, més sincera, més neta.
Pregant al Déu de la veritat i l'amor que guiï els
nostres passos, us recordem que intentem estar al
vostre servei.

ENCARA, LA PORTADA
I segurament no serà pas la darrera vegada que
en parlem. Es que la portada ho mereix tot.
Què hi fan ara? De les obres de l'estiu passat, va
quedar-ne una d'irresolta. Tocant el capdavall de la
portada, a l'esquerra, va quedar-hi un forat: s'havien
tret algunes lloses per a comprovar la humitat que rep
pel terra. Ara estan continuant la regata per a buscar
com aillar-la al màxim de les humitats.
Es continua també l'estudi de les vidrieres del
pòrtic.
Són aquests els passos que es preveuen actualment
de cara a la conservació de la portada. Tant de bo
resultin ben eficaços!
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CURSET PREMATRIMONIAL
Avui, a dos quarts de dotze del migdia, es donaré
la darrera conferència del Curset Prematrimonial. L·
dirigirà el matrimoni Srs. Joaquim Amat i Rosa-Marif
Olba. Parlaran sobre el tema «La felicitat matrimonial
esforç de cada dia».
Serà, com les altres, al local de la Biblioteca de 1;
Caixa de Pensions.

APOSTOLAT DE L'ORACIO
Intencions per aquest mes:
• fomentar les vocacions,
• més sacerdots en les missions.
flmb motiu del í/ia Crucis que es fa a dos quarts c
vuit, es farà l'enfrega d'intencions d un quart c
vuit, com en el mes passat.
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