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A ELL SIGUI LA GLÒRIA
Ahir vaig xerrar amb la meva veïna, l’Assumpció. Diu
que no em veu mai perquè sempre torno tard. Durant el
vespre procura passar el temps anant i venint amb el bastó pel
llarg replà, amunt i avall: des de la seva porta fins la meva. Diu
que n’ha fet fins a vint-i-cinc anades i vingudes perquè com
que ara li costa més sortir al carrer, almenys així es mou.
I, com passa sempre, hem parlat d’això i d’allò altre,
passant d’un tema a l’altre amb una facilitat increïble. Després
d’acomiadar-nos i retirar-nos a les nostres llars, sentim l’escalf
d’una conversa que ha donat sentit a les nostres vides. Ens
hem donat l’una a l’altra. M’agrada el seu caràcter, la seva
generositat i la manera de somriure. Em pregunta si diumenge
aniré a missa. Sempre li dic que sí, però em queda en el fons
del cor el dubte de proposar-li un dia d’agafar un taxi i anar-hi
juntes. Un dia.
Suposo que a tots plegats, com a l’Assumpció, el
caràcter ens defineix i les vivències que omplen la nostra vida
ens fan ser com som. Les circumstàncies ens marquen i no
podem evitar-ho. N’hi ha que ens han fet bé, que agraïm de
tot cor i que mai oblidarem. N’hi ha d’altres, en canvi, que ens
han ferit, que han marcat la nostra vida, retorçant i dificultant

el seu camí. Tots nosaltres hem tingut experiències bones i
dolentes. No vivim en un món ideal on tot és perfecte. Bàsicament
perquè tampoc nosaltres ho som.
És fàcil dir que de tot el que ens passa, de totes les
desgràcies, ens hauríem de quedar tan sols amb allò que ens ha fet
bé i oblidem allò que ens ha fet mal. Fàcil de dir i difícil d’acomplir.
Podem perdonar-ho, deixar-ho com allò que ha quedat en el
passat, però oblidar-ho és impossible perquè ja forma part de la
nostra història. El que sí que cal és destriar allò que és autèntic i
agradable a Déu del que no ho és amb un sol objectiu: viure un
cristianisme veritable.
Per damunt de tot, m’agradaria pensar que la nostra ànima
beneeix Déu amb cants i amb oracions per agrair tot el que fa per
nosaltres, que lloem Déu per tot el que ens ha donat, per la seva
gràcia, aquella que ens recorda que un dia Ell ens va escollir i
estimar abans de crear el món.
No sé si l’Assumpció lloa Déu, o si al final del dia li xiuxiueja
que no la deixi i estigui amb ella fins a la fi dels seus dies. El que sí
que sé és que abans que ho hagi pensat, abans que hagi demanat
res, ja li ha estat concedit. Justament perquè l’amor i la gràcia de
Déu sobrepassen tot el que podem entendre.
A Ell donem la glòria pels segles dels segles. Amén.
1

Beneeix el Senyor, ànima meva,
del fons del cor beneeix el seu sant nom.
2
Beneeix el Senyor, ànima meva,
no t'oblidis mai dels seus favors.
Salm 103,1-2

Alícia Pallàs

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
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 cap a una presta recuperació amb l’escalf de la
comunitat.
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Les urgències d'aquesta setmana pel "Chiringuito" són: llaunes de
tonyina grans i petites, maonesa i mitjons NOUS per home....tot el seu
agraïment ve acompanyant sempre les urgències i ja sabeu que aquesta
llista és per donar idees, però tot el que vulguem afegir és ben rebut, ja
sigui al seu menjador, o repartit entre les persones que passen per
allà...ah!!!! Diumenge passat vam trobar una guitarra a l’avantsala . Com
que ells en demanaven una, creiem que és per ells però aniria bé que es
confirmés per si de cas és d'algú i no per ells.....gràcies per tenir aquesta
feinada que fan al Raval en oració i gràcies a tots per cada
col·laboració....tot és molt ben rebut!!!!!
AGENDA
•
El dijous 23 de maig tindrem la celebració interreligiosa de la
Pasqua i l’Iftar, aquest any coincideixen les dates de les dues
festes, la cristiana i la musulmana, així que des del GIR hem
organitzat una celebració conjunta. Serà a les 20:15h a la plaça
dels Àngels.
•

Els dies 1 i 2 juny celebrarem la nostra convivència anual. No us
ho perdeu! Preus: 58€ adults, 47€ de 10 a 17 anys, 32€ de 3 a 9
anys i habitació individual 68€ Per apuntar-vos parleu amb
l’Anna Guinot.

•

La propera Mesa de la EEC serà el dissabte 8 de juny, a les 10h.

