ANY XXXV+ Núm 1549
Diumenge XXII durant l’any
2 de setembre del 2018

70è aniversari
dels Drets Humans

cultes de la setmana

Aquest any se celebra el 70è aniversari de l’aprovació per part
de l’ONU de la Declaració Universal dels Drets Humans. La
declaració apareix després de les atrocitats comeses durant la
segona guerra mundial, i pretén ser un antídot a tanta sang i
tanta mort. Els drets humans sorgeixen en un moment on Déu i
el cristianisme ja estan en plena crisi. Però com que la societat
no pot viure, almenys humanament, sense els valors cristians,
hi ha qui afirma que els drets humans són el succedani modern
dels deu manaments. Com que en societats plurals com la
nostra l’evangeli ja no serveix per a fonamentar el respecte a la
dignitat humana ni valors tan importants com la vida, la
llibertat, la igualtat, la pau... la humanitat ha hagut de crear un
nou codi ètic.
Tot i el progrés moral que representen els drets humans
en el món, cada dia som testimonis de les nombroses
violacions de drets humans que hi ha arreu: guerres, fam,
pobresa, esclavitud, persecucions, empresonaments injustos...
Tot aquest reguitzell d’inhumanitats, que generen tan patiment
humà, ens fa prendre consciència que l’esperit de la declaració
s’ha quedat una mica en paper mullat, i 70 anys després
encara no ha aconseguit el seu propòsit: fer que el món sigui
una mica millor, més habitable, més humà.
Com a membres d’una comunitat cristiana hem de
defensar i promoure els drets humans, perquè defensant-los
ens fem més humans. Tanmateix seguir Jesús vol dir anar molt
més lluny del llenguatge dels drets. Seguir Jesús és seguir el
camí radical de l’amor als altres. Durant les properes setmanes
anirem publicant diferents articlets sobre els drets humans per
adonar-nos com l’evangeli els assumeix i els dóna una nova
força.

Dissabte,

dia 1: A les 20,00: Missa (difs. Àngels Prat i Pla; a la
Mare de Déu del Carme en acció de gràcies)
DIUMENGE,dia 2: A les 11,00: Missa cantada (difs. Guillermo Espitia
i Moreno, cap d’any; esp. Genís Sales i Àngela
Sanjaume; esp. Ramon Autet i Aurora Font;
Rosalia Rodríguez i Riera)
Dissabte, dia 8: A les 20,00: Missa (difs. família Muntadas Roca)
DIUMENGE, dia 9: A les 11,00: Missa cantada (dif. Ma Luisa Téllez i
Colomo; en acció de gràcies de la família Sala
Vila)

la campana avisa

FESTA DE LA GENT GRAN: Serà diumenge vinent, dia
9. A les 11 celebrarem l’eucaristia en acció de gràcies i després
es continuarà amb els homenatges i el dinar a la porxada de
can Planoles.
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 20, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Maria del Carmen Sánchez i López, que morí
el dia abans a l’edat de 8o anys; dissabte, dia 25, el d’Angelina
Dorca i Feixicas, que morí el dia abans a l’edat de 89 anys. Al
cel siguin!
DONATIUS: Se n’han rebut un de 10, un de 20 i un de 50 €
per la parròquia; un de 50 per Càritas; un de 50, un de 81 i un
de 200 € per Bobog-Camerun. Moltes gràcies.

