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Benvolguts amics.

Parròquia de Santa Cristina d’Aro.

Estiu any 2022

Us desitgem que gaudiu d’unes bones vacances que han de servir per renovarnos individualment i també col·lectivament, en l’àmbit familiar però també
comunitari.
Estem passant per una època de proves individuals i col·lectives. La covid-19, les
guerres internacionals, les dificultats de trobar consensos entre els governs, la
salut del Papa, l’absència temporal del Bisbe de Girona, són alguns dels
problemes i desafiaments col·lectius que ens afecten en l’àmbit de salut,
econòmic i anímic.
És, per tant, el moment més que mai de recordar, que les proves que se’ns
presenten cal afrontar-les de la millor manera possible. Les proves ens obliguen
a ser més generosos, a tenir un cor més fratern amb els nostres germans en
veure que compartim moltes necessitats i també bons ideals, a pensar amb més
claredat i actuar amb amabilitat i constància.
Aquesta actitud positiva i lluminosa ens defensa dels missatges d’insatisfacció
perquè atrau més als béns celestials, que ens donen energia i ajuts positius per a
viure esperançats per un futur millor.
Efectivament, com a cristians i com a persones, independentment de les nostres
creences, tenim la responsabilitat de donar més bona llum en el planeta.
No es tracta de canviar les mentalitats de l’altra gent, sinó la nostra mentalitat
perquè sigui més pròxima a la manera de pensar de Jesús.
És per aquest motiu, que en aquest context de vacances, sapiguem no només
veure, contemplar, gaudir de nous paisatges externs sinó també interns. Es
tracta de trobar petits espais de silenci, pregària i reflexió, durant el dia per
observar-nos i adonar-nos dels reajustaments que cal fer per sentir-nos més
lliures del pecat, i més atrets per les virtuts.
Podem renéixer amb el compromís per afrontar aquesta segona part de l’any
amb més optimisme i energia positiva. Poden haver-hi notícies positives i
negatives, ara bé, mantindrem la satisfacció del treball que experimentem, si
fem bones obres cada dia per petites que siguin i les compartim amb alegria amb
els germans.
Us encoratgem a la pregària per a aprendre a ser més agraïts per qui som, pel
que podem fer i pel que tenim, i també davant l’adversitat perquè la nostra
actitud positiva en tal situació ens fa més propers a Déu i als altres.
Ara que estem preparant juntament amb totes les parròquies el Sínode (caminar
junts amb l’església) us convidem a participar en les misses dominicals i
especialment el dia 24 de juliol, que és la festa major de Santa Cristina d’Aro.
Us desitgem que gaudiu de l’amistat, de la lectura, dels paisatges, de la
muntanya, del mar, de la gastronomia, de la cultura i sobretot d’una aproximació
al Senyor que ben segur ens dóna vida, fe, salut, amor, serenitat, llum i
esperança!
Estem sempre al vostre servei i us saludem amb afecte,
Consell Parroquial de Santa Cristina d’Aro.

