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Fruit de la vinya

Diuen els científics que el canvi climàtic que deriva 
de l’escalfament global està fent que la verema 
s’avanci i porti vins amb més grau d’alcohol. Jo 
mateix ho he experimentat. D’uns anys ençà, la 
maduració del raïm s’avança. Recordo haver fet 
la verema al mes d’octubre, pel Pilar. Ara com ara, 
ja la fem a mitjans de setembre. Això a la zona 
mediterrània, un paisatge caracteritzat per una 
delicada harmonia climàtica, que possibilitava una 
diversitat estacional i una fecunda productivitat, 
sempre dins els paràmetres d’una temperatura 
discreta, exquisida, i, sòlitament, oportuna. El 
resultat és un paisatge sec però encisador. 

Només cal llegir Josep Pla per descobrir la 
sensualitat de vora mar, d’aquells bancals 
enjardinats per les oliveres i els ceps. O, tanmateix, 
mirat des del Magrib, a les pàgines d’Albert Camús, 
podem percebre la seducció dels colors i les olors 
d’un paisatge brillant i càlid, que desborda bellesa 
i austeritat. La mateixa Sagrada Escriptura, 
nascuda en la riba oriental de la mediterrània n’és 
un testimoni prolífic. Els poemes i els salms, les 
descripcions emocionades dels autors de l’Antic 
Testament. I una constant: els ceps i les sarments, 
en la seva realitat i en la metaforologia. Fins al 
punt de trobar-hi al·lusions curioses, pròpies de 

l’ús quotidià i oportunista de l’arbust recargolat, 
com quan en el llibre de Jeremies hi trobem escrit 
que el sacerdot Paixhur “va fer apallissar el profeta 
i el va lligar al cep que hi havia a la porta superior 
de Benjamí, la del temple del Senyor” (Jr20,2). És 
clar que l’endemà el va haver de deslligar. Però 
Jeremies, no va pas quedar curt quan li va etzibar: 
“El Senyor ja no t’anomena Paixhur sinó Magor-
Missabib (que vol dir terror de tot arreu)” (Jr20,3).  

Tanmateix, el cep i les vinyes tenen una 
significació noble en el text bíblic. En l’evangeli de 
Joan, pletòric de l’espiritualitat filial, l’evangelista 
identifica en les paraules de Jesús la consciència 
de ser el Fill: “Jo sóc el cep veritable i el meu Pare 
és el vinyater” (Jn 15,1). Però la cosa no acaba 
aquí. La comunitat del deixeble estimat sap que 
és la unió íntima i el vincle sagramental amb 
Jesús el que ens porta a ser fecunds en la caritat: 
“Estigueu en mi com jo estic amb vosaltres. Així 
com les sarments, si no estan en el cep, no poden 
donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si 
no esteu en mi” (Jn 15,4). No podem pas anar a 
buscar cap imatge més ben trobada que aquesta. 

Josep Molist i Rifà, prevere

22 de setembre de 2019
Diumenge XXV De l’any litúrgic

nº 1373



                               

Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 
15 de setembre d‘agost  a favor de les obres 
extraordinàries va ser de  218,57€.

La col·lecta del divendres penitencial, va ser de  
11,40€.

Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts 
de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU, 
Missa, la capella fonda.
Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dilluns dia 23
Sant Pius de Pietrelcina, prevere. Memòria.

Dimarts dia 24,
Mare de Déu de la Mercè. Memòria. Patrona de 
la parròquia de Calldetenes. 

Dijous dia 26,
Els Sants metges Cosme i Damià, màrtirs. 
Memòria.

Divendres dia 27,
Sant Vicenç Paül, prevere. Memòria

Dissabte dia 28,
A les ONZE del matí, Missa patronal a Sant 
Miquel de Vilageliu.
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Diumenge dia 29,
Sants Arcàngels, Miquel Gabriel i Rafel. 
Memòria.
A les DEU del matí, Missa matinal, al Santuari 
de la Mare de Déu de Lurdes. I a 1/4 D‘UNA del 
migdia, Missa solemne, a l‘església parroquial. 

A partir del diumenge dia 6 d‘octubre, la missa de 
les deu serà a la capella fonda.

CelebraCions litúrgiques intenCions de Misses

Diumenge dia 22, a les deu, per la Maria Soler 
Vilageliu en el 4art aniversari, i en acció de gràcies 
per les noces d’or. I a les dotze, el Cap d’any d’en 
Jordi Escribano, pels difunts de la família Vilaregut 
Roca.
Dimarts dia 24, pels esposos Mercè Jorda Serra 
i Josep Colom Vilar, per la Mercè Busoms Deor-
dal, pels esposos Lluís Busoms Subirachs i Leonor 
Deordal Bigas.
Dimecres dia 25, pels difunts de la parròquia.
Dijous dia 26, pels difunts de la parròquia.
Divendres dia 27, pels difunts de la parròquia.
Dissabte dia 28, pels esposos Joaquim Vilella Fa-
bré i Anita Buxaderas Pujol, i per en Bernat Nogue-
ra Vilella, per la Dolors Baulenas Cirera en el 2on 
aniversari, per en Manel Ramos Ocaña, i per en 
Joan Riu Oliva.
Diumenge dia 29, a les deu, per l’Agustí Romera 
Rodríguez. I a les dotze, per en Jaume Verdaguer 
Cirera.

Una vegada iniciat el curs, els dies feiners no 
posarem la bacina al capdevall de l‘església. 
Però continuarem fent la col·lecta del divendres 
penitencial i els dies de festa litúrgica major. Els 
donatius recollits a la bacina de la capella fonda 
els dies ferials dels mesos de juliol i agost, ha 
estat de 144,86€. Tot això ajuda una mica a 
sostenir la calefacció  a la capella fonda durant 
el període d‘hivern. Sabem prou bé el preu de la 
despesa que suposa escalfar cada dia el volum 
de la capella fonda, és car.  Això fa possible 
que durant la litúrgia del matí, l‘església sigui un 
espai acollidor en el que podem pregar i celebrar 
l‘Eucaristia amb comoditat, sense passar fred. 


