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El cuc de la religió 

A causa de la nostra poca finor i experiència en la vida espiritual tendim a pensar que el contrari a la caritat 
cristiana és l'odi al proïsme i que el major adversari a la nostra santa religió catòlica seria l'ateisme, la negació de 
Déu. No obstant això, i encara que evidentment l'odi i l'ateisme no siguin bons, no són els nostres adversaris 
principals. En un sentit profund, el més contrari a l'amor cristià és la indiferència; l'apatia total cap al proïsme. És 
més senzill que un cor que odia pugui arribar a la reconciliació i al perdó, que un cor fred, dur i indiferent pugui 
arribar a estimar. Dit d'una altra manera, és més fàcil que se salvi el que creu que pels seus molts pecats pot anar a 
l'infern que el que creu que tot ho fa bé i que segur que l'espera el Premi Etern


Seguint al sacerdot i teòleg Leonardo Castellani, per aquest raonament, el major enemic de la religió veritable no 
seria un altre que el fariseisme: una religió adulterada, basada només en aparences, on el proïsme és algú a ser 
jutjat (i condemnat), on l'única cosa que té valor és tot el que pot ser vist i lloat pels altres, tot el que ens pugui 
reportar algun benefici material o social. És el cuc, el tumor de la religió, una cosa tan malèvola que pot portar a 
condemnar a mort d'una persona innocent i pensar que així s'està agradant a Déu. Són els que colen un mosquit 
(purificar gots i plats) i s'empassen un camell (no practiquen la misericòrdia ni el perdó). És la maldat disfressada 
de bé (llops amb pell de xais) que no pot tolerar el bé que fan els altres.


Contra ells parla el Senyor quan ens descriu com han de fer-se les pràctiques quaresmals ("no sigueu com els 
hipòcrites..."). Per això no està de més que ens examinem nosaltres mateixos per si hi hagués en les nostres 
ànimes la menor ombra de fariseisme. El fariseisme, lluny de ser un secta jueva que es va extingir en el segle II, és 
una manera de ser i de fer que sempre ha corromput la vida de l'Església i dels cristians i ha fet més mal que 
qualsevol dels seus perseguidors i enemics.


De la mà de Castellani, deixo unes senzilles pautes perquè cadascú s'examini, començant pel que això escriu, 
recordant que és tan maligna la malaltia del fariseisme, que el més petit símptoma pot portar a la mort de l'ànima:


	  
	 -La religió es torna únicament exterior: pràctiques religioses que no es porten a fer en obres de misericòrdia. 
	 -La religió es torna professió (per als sacerdots) i pura rutina i costum (per als fidels). 
	 -Ser indulgent amb els propis pecats i defectes; sempre tenim excuses per al que fem malament o per al bé 	
	 que deixem de fer.  
	 -Ser inmisericorde amb els pecats i febleses alienes: el proïsme no sols peca sinó que ho fa amb malícia i 	
	 per a molestar-me; les seves bones obres són sempre falses. 
	 -Els bons, o la gent a la qual excuso les seves faltes són aquells que considero "dels meus". 
	 -La falta d'una veritable caritat (conviure, perdonar, estimar al que em fa el mal o em molesta), fa que el cor 	
	 es vagi endurint. 
	 -Després d'un cor dur ve un cor buit i quan es buida el diable entra en ell ("i havent menjat el pa, Satanàs 	
	 entrà en ell" ens diu Sant Joan sobre Judes Iscariot). 
	 -En certa manera, ens tornem "diabòlics": cruels, inmisericordes, mal pensats, envejosos del bé d'altri, 	
	 sense cap desig de canvi ni conversió personals. 
	 -Se'ns fan insuportables les persones veritablement piadoses i caritatives.



Divendres que ve 17 de març tindrà lloc 
en la parròquia un concert de música 
sacra a càrrec de LUX FUNDACIÓ, que és 
un projecte que neix de la mà d'un grup 
d'apassionats per la música amb la 
intenció d'acostar i compartir amb el gran 
públic la música antiga. 

Els músics de LUX FUNDACIÓ s'han ofert per a realitzar un concert solidari amb 
taquilla inversa a benefici de Càritas parroquial i la rehabilitació de Santiga. 

El concert començarà a les 20h i s'interpretaran peces de Bach, Buxtehude i 
Tunder amb instruments típics de l'època 



Calendari MARÇ 2023  

Dilluns i dijous(no festius): Santa Missa en la parròquia a les 20h

Dimarts i divendres(no festius): Santa Missa en la parròquia a les 11h


Dimecres: no hi ha Missa

---------


Santa Missa de vigília els dissabtes 

a les 19h (parròquia) A les 18:30h pregària del Sant Rosari


-------------

DIUMENGES: SANTA MISSA EN EL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA 

A LES 11H 

I A LES 12:30H EN LA PARRÒQUIA


-------------

Dimarts 7 DE MARÇ SOLEMNITAT DE SANTA PERPÈTUA: 

PATRONA DE LA NOSTRA PARRÒQUIA I DE LA LOCALITAT 
MISSA SOLEMNE A LES 12h. 

--------------

Enguany la celebració de Sant Josep cau un diumenge de 

quaresma, per la qual cosa la seva celebració passa l'endemà.

Dilluns 20 de març: Solemnitat de Sant Josep. 

Missa a les 20h en la parròquia.

------------------------


Diumenge 11 de març: Santa Missa en Santiga a les 9h.

--------------------------


Divendres 17 a les 20h en la parròquia: Concert de música sacra 
barroca a càrrec de LUX FUNDACIÓ


--------------

Divendres 31 de març: Divendres de Dolors 

Projecció de la pel·lícula LA PASSIÓ DE CRIST en el centre 
parroquial


--------------------

-Dijous a les 19h (no festius): adoració al Santíssim i confessions-




     Contacte 
           699 106 480   (també per whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÈFON D'ATENCIÓ DE CÁRITAS 

676 591 300

Ja va concloure la restauració de la làpida del nínxol parroquial on 
reposen les restes mortals dels rectors de la nostra parròquia. 

Faltava per gravar el nom de Mn. Josep María Artigas, l'últim rector 
enterrat en el nínxol parroquial en el cementiri de Santa Perpètua. 

També s'ha aprofitat per a polir la làpida. El preu de la restauració ha 
estat de 653,40€. "A canvi", esperem que els que van ser els nostres 
rectors, els mossens Antoniu Anglada, Camil Rossell i Josep Maria 
Artigas encomanin als feligresos de la que va ser la seva parròquia 
en la terra per a poder retrobar-los en el Cel. 

Requiem aeterna, dona eis Domine 
Et lux perpetua luceat eis

40 DIES PER LA VIDA: el principi de la fi de l'avortament 

Fa uns 15 anys va néixer als EUA una iniciativa consistent a resar els 40 dies de la quaresma davant els 
llocs on es practiquen avortaments. Nostre Senyor ens va dir que hi ha dimonis que només són 
expulsats pel dejuni i l'oració i res hi ha de tan demoníac com els milions de nadons avortats cada any.

40 dies per la vida ha arribat ja a moltes ciutats espanyoles. Podem unir-nos a les seves oracions o fins 
i tot unir-nos als torns d'oració que hi ha a Barcelona aquí:


https://40diasporlavida.online/inscripcion.php


