3 d’Octubre de 2021
15 MINUTS PER EMPAQUETAR LA TEVA VIDA.
Ho hem vist aquests dies a les notícies. Famílies que, sota l'amenaça del volcà, estan obligades a entrar en
els seus habitatges i recollir, sota la pressió del cronòmetre, el que volen emportar-se, sabent que tota la
resta quedarà cremat i sepultat per la lava. Fa venir pell de gallina, inquieta ...
Imagina’t que et diguessin que tens quinze minuts per emportar-te el que poguessis de casa teva. Només
un quart d'hora per recollir la vida. Què és el primer que et ve al cap? El
material? L’emotiu? Ets més pràctic? ¿Més idealista? Et pesa més la
quantitat i busques la manera de carregar amb el que és possible, o vas a
pinyó fix per dues o tres coses? Potser el que facis en aquesta situació
diria també molt de tu. T’atabales? Et bloqueges? T'ensorres? Et queixes? Busques culpables? Mantens l'esperança? Col·labores amb altres
per multiplicar l'eficàcia?
Sé que intentar posar-se al lloc d'altres, especialment d'altres que són
víctimes de tragèdies, és arriscat, delicat, i no ha de fer-se frívolament.
Així que no jugarem a ser víctimes d'un volcà. Però, partint de la situació concreta que provoca aquesta reflexió, intenta pensar en casa teva, o
en la vostra habitació. En tot el que hi ha en ella. I intenta imaginar-te
què voldries conservar per sobre de tot. ¿El mòbil? ¿L'ordinador?
¿Roba? ¿Llibres? ¿Fotos? ¿Regals? ¿Pàgines escrites que ningú ha llegit?
No és fàcil decidir. En teoria és més fàcil dir que tries els records
(l'àlbum de fotos, les cartes de fa anys, els regals que guardes...); i assumir que el que és material té recanvi; però ¿de veritat t'ho pots permetre? A què renunciar? Anant una mica més a fons, pensant en el que tens, què consideres irrenunciable,
imprescindible o més important? O, d'una altra manera, a què no et costa renunciar?
Imagina’t, en fi, aquest equipatge lleuger amb el qual has de sortir a corre cuita. Com et sents? ¿Lliure?
¿Lligat? ¿Serè? ¿Devastat? I imagina també el que has abandonat. Ho trobaries a faltar o descobriries que
no ho necessitaves?
José María Rodríguez Olaizola, sj https://pastoralsj.org/

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI: Diumenge vinent.
El segon diumenge d’octubre celebrem la Mare de Déu del Remei,
que a Banyoles hi té dedicada una Església a Guèmol. Degut a les
distàncies que cal mantenir a causa del Covid19 la Missa aquell dia
l’haurem de celebrar a l’església de Sant Pere, a les 11 del matí. No
obstant, el diumenge dia 10 d’octubre l’església del Remei romandrà oberta de les 11 a la una del matí i a la tarda de les cinc fins a
les set del vespre. A les cinc de la tarda s’hi resarà el Rosari.

FESTA DEL REMEI:
A les 11 Missa a Sant Pere. A les 5 de la tarda: Rosari al Remei
Església oberta de les 11 a la una i de les 5 a les 7 de la tarda

