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EL DEURE DE L’ALEGRIA
No sé com ni per què, però de vegades apareixen en un
moment determinades situacions que semblen sortides d’una
novel·la, d’una pel·lícula o d’una obra de teatre. I penso que
semblem petites titelles que juguen a que tot sembli que
tingui un sentit a la vida.
Abans de tornar del viatge d’aquestes vacances, vaig
pensar en regalar a la mare un petit record del País Basc. Li
podia haver comprat una figureta, un imant per la nevera,
qualsevol petita cosa que li recordés que vaig marxar uns dies
i vaig pensar en ella.
Però com altres anys ha passat, li he regalat un tramvia
de Lisboa, unes tovalloletes color violeta amb una bosseta de
roba plena d’espígol de Carcassona i després no s’ha recordat
qui li havia regalat ni en quina ocasió.
Aquest any, vaig estar rumiant uns quants dies fins que
se’m va acudir que el millor record era regalar-li una foto
emmarcada dels tres somriures de les meves dues companyes
de viatge i jo, rere un mar blau i un cel radiant a San Juan de

Gaztelugatxe. Darrere vaig escriure “Bilbao. Estiu 2019”. Era la única
manera de no oblidar qui, on i quan algú s’havia recordat d’ella.

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA

Quan ho va desembolicar va deixar escapar un riure
d’alegria i d’incredulitat. Anomenava cada una de nosaltres i
s’exclamava amb enyorança del blau del mar.
Va agafar el marc i va preguntar: “I ara on el podria posar?”
Al final va trobar el seu lloc: a la tauleta de centre, just davant
d’ella. Tot seguit, curiosament va trobar de no sé on un paper del
Nadal del 2017. Aquell Nadal, un dels meus germans va tenir la
idea d’escriure el nom de cadascun de nosaltres en un paper per
saber on havíem de seure a taula. Al darrera va pensar en escriure
una cita d’escriptors o artistes que més o menys s’hi adeia per a
cadascun de nosaltres. En el paper que va trobar hi havia escrita
una cita de Paul Claudel:
Fes-los comprendre que no tenen altre deure en el món que el
de l’alegria!
I el va posar a tocar del marc, com a peu de foto. Vaig
comprendre en aquell moment que els fets no són casuals, que res
passa perquè sí i que tot té un sentit que ens arriba i ens toca. Era
cert: en aquell moment no teníem nosaltres tres altre deure amb
aquella mirada i aquell somriure que, amb la nostra alegria, fer feliç
la mare.
Però jo potser aniria més enllà que Claudel, potser diria que,
més enllà de l’alegria, no tenim altre deure en el món que el
d’estimar com mai ens han estimat, malgrat l’odi, malgrat el mal.

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
Arriba Setembre!!!!!demà dia 2 obre les seves portes de nou i de bat a
bat el "Chiringuito de Dios"per rebre a tota la gent que demana ajut de
tota mena.... per esmorzar, compartir, parlar, escoltar, ajudar, oferir
dutxes i roba neta.....en fi!!!...tot l'equip apunt i disposat a ajudar!!! Avui
ja tenen formatge i margarina però, ja sabeu que sempre fa falta de tot:
llet sencera, cafè, te verd, sucre, productes de neteja de tot tipus,
roba.....ja sabeu que tot ho aprofiten. Moltes gràcies a tots/es per la
fidelitat i la constància. Per ajudar i compartir amb els que tenen poc o
res.....
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Alícia Pallàs
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Estem organitzant un grup de persones voluntàries per realitzar
les fotocopies del butlletí que entreguem cada diumenge, hem
de descarregar a la nova secretària del consell! Si vols apuntar-te
parla amb l’Anna o l’Alícia, quants més siguem menys vegades
ens tocarà fer-ho.
La setmana que ve ja torna la nostra pastora. Donem la
benvinguda a tots aquells que tornen del seu repòs merescut
per reprendre aquest nou curs amb il·lusió i esperança.
El dissabte 14 de setembre a les 10h tindrà lloc la mesa de l’EEC
als locals de la nostra església.
A les 19h del dia 14 també la nostra comunitat participarà en La
Nit de les Religions oferint cants i acollint tot aquell que vingui..
El diumenge 15 de setembre a les 8.30h tindrem reunió del
consell.

