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Josep-Maria Terricabras, ﬁlòsof català molt conegut per la
seva tasca acadèmica i la seva tasca polí ca, escrivia un llibre que
es va publicar el 1998 i que avui ja té dotze edicions que es diu
«Atreveix-te a pensar». Aquest +tol recorda una de les propostes
de Kant: “Atreveix-te a saber”.
A «Atreveix-te a pensar», l’autor inclou a cada capítol una
pregunta que serveix de ﬁl conductor de les reﬂexions:
—Comparteixo els meus pensaments amb algú?
—Hi ha preguntes profundes?
—Per què busquem explicacions úl mes?
—Quines coses sé segur i com ho sé, que les sé segur?
—Com ho faig per decidir qui té raó?
—Què crec de debò?
—Com es poden ensenyar els valors?
—A què em sento moralment obligat?
—Per què és important pensar?

Voldria, avui, fer una humil aproximació a la proposta de Terricabras, però en el camp de la fe. És un atreviment, ja ho sé !!!
Però d’això va aquest ar cle, d’atreviment.
No pretenc estar al nivell d’aquest magníﬁc pensador, però
m’ajuda a reﬂexionar sobre les meves mancances i les meves inquietuds.

En parlar de fe no em refereixo a un “convenciment dogmà c”
ni a un “sen ment religiós” sinó a allò que forma part del que de
veritat m’afecta personalment, allò que signiﬁca la meva preocupació més profunda i més vital.
Davant de les coses que passen al voltant nostre com les injus+cies ﬂagrants, els desastres naturals que s’emporten milions de
nens i adults, davant d’aquests “absurds” de la vida cal tenir coratge per ser atrevits i creure. Aquest atreviment només és possible si
fem l’experiència de sen r-nos acceptats per aquest Déu en qui
creiem. Déu se m’apareix com Aquell que, malgrat la meva insigniﬁcança, se m’acosta i m’acull amb totes les meves inﬁdelitats i
m’adopta com a ﬁll.
Malgrat els meus dubtes i les meves mancances és, des del
sen ment de ser acceptat per Déu, que puc trobar el coratge per
l’atreviment de la meva fe.
Per això puc seguir aquest camí ple d’entrebancs i atrevir-me a
creure. Em cal demanar aquest coratge.
És en aquest context que interpreto el text de Mc 9,24 A l'instant el pare del noi exclamà: «Crec, però ajuda'm a tenir més fe.»
I, tant de bo que com a comunitat també fóssim atrevits i busquéssim aquest coratge com ho van demanar els apòstols
Llavors els apòstols digueren al Senyor: «Augmenta'ns la fe.»
Lc 17,5
SFM

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
El dijous 21 va morir en Francisco Callejón, marit de la Pilar De LaCruz (cosina germana del Josep i del Jordi Dilmé). La cerimònia es
celebra aquest diumenge a les 10:30 al Tanatori de Les Corts.

Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons
de salut no poden venir, i a les persones que en tenen cura. Que el
Senyor els acompanyi amb l’escalf de la comunitat.
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
El magatzem és buit!!! Van marxar molt contents perquè ja no tenien gens de cafè i m'han dit que van molt curts de qualsevol producte de neteja. Com sempre van bé la llet, el sucre, el te verd, el cafè...
afegim-hi a més a més culleres i forquilles de plàs c, rotlles de paper de cuina, paper higiènic i tot el que pugueu pensar que els pot
ser ú l al menjador, a la cuina, a la "bo gueta solidària" o per compar r amb tota la gent que passa per allà.
No paren de donar gràcies a tots/es els que diumenge rere diumenge pensem en ells. Donem gràcies a Déu per poder ajudar i comparr.
AGENDA
•
El dissabte 30 de març ndrem una sor da a Lleida. En Josep
Lluis Paül ens farà una visita guiada per la Seu, després dinarem tots junts i ndrem una tarda per compar r.
•
El dissabte 6 d’abril, a les 10h, a l’Església de Betel-Sant Pau
(carrer Aragó 51), se celebrarà una conferència, organitzada
pel Consell Pastoral de la EEC, a càrrec del pastor Jonathan
Navarro, amb el +tol «La predicació que neix de la compassió», serà taller de predicació pensat per a predicadors i professors d’escola dominical, però obert a tothom que es gui
interessat en el tema.
•
El dissabte dia 4 de maig celebrarem el Dia de l’Església amb
una sor da per conèixer les històries de les Colònies tèx ls
que es van desenvolupar al voltant del riu Llobregat. La visita
està guiada per l’Assumpta Montellà. El preu és de 28€
(autocar, guia i entrades a museus) i el dinar 15€. Tenim 55
places; així que no us adormiu, parleu amb l’Anna Guinot per
reservar-vos-en una!

