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70è aniversari
dels Drets Humans

cultes de la setmana

Article 26: Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà
gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental.
L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat
humana i a l'enfortiment del respecte als drets humans i a les
llibertats fonamentals.
Aquesta setmana que s’ha iniciat el curs escolar és bo
recordar que un dels drets fonamentals, recollit a la Declaració
Universal, és el de l’educació. Podem constatar l’incompliment
d’aquest dret fonamental: són encara molts els infants al món
que no tenen accés a l’educació bàsica, i els estats no
garanteixen que l’educació sigui del tot gratuïta, perpetuant la
desigualtat. De la mateixa manera, ens trobem que al nostre
mateix país hi ha grups polítics, que parlant d’adoctrinament,
volen intervenir en el sistema educatiu i evitar que aquest sigui
garantia de difusió dels drets humans.
Un bon referent moral del nostre temps, Nelson
Mandela, afirmava que “l’educació és l’arma més poderosa
que pots utilitzar per canviar el món”. Aquesta frase expressa la
importància de l’educació com a element de transformació
social. El grup d’Agermanament de Roda-Bobog i, per extensió
la nostra comunitat parroquial ho ha entès també així
prioritzant l’accés a l’educació dels infants del Camerun, com
un dels seus projectes més destacats.
Defensar el dret a l’educació és també un deure cristià.
Hi ha passatges de l’Evangeli que ens mostren com Jesús vol fer
arribar els seus ensenyaments i el seu missatge de salvació a
tothom: “Quan Jesús desembarcà veié una gran gentada i se’n
compadí, perquè eren com ovelles sense pastor. I es posà a
instruir-los llargament.” [Marc 6, 34]

DIUMENGE,dia 16: A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Rifà i Bau,
cap d’any; difunts del barri de la Creu i
Fontanellas; en ac. de gr. a la M. de D. del Sòl del
Pont pels 50 anys de matrimoni de R-D; en ac de
gr. a la M. de D. del Sòl del Pont pels 61 anys de
matrimoni)
Dissabte,

dia 22: A les 20,00: Missa (difunts de les famílies Clotet i
Godayol; per les ànimes del purgatori)

DIUMENGE,dia 23: A les 11,00: Ofici de Festa Major (dif. Maria
Sanglas i Masoliver; mossèn Jacint Anglada i
Jordà

la campana avisa

CÀRITAS: El dijous i divendres, dies 13 i 14, una quarantena
de persones recolliren les patates dels camps cedits a Càritas.
En total uns 6.000 kgs.
AGERMANAMENT RODA-BOBOG: Dilluns, dia 17, a
les 7, es trobaran a la seu d’Agermanament de Barcelona
representants dels diferents grups de Catalunya. La delegació
d’Osona, Agermanament Roda-Bobog, també hi serà present.
CATEQUISTES: Dimarts, dia 18, a les 9, es reuniran les
catequistes per preparar les sessions del curs que està a punt de
començar.
PRIMERES COMUNIONS: Els pares que vulguin que els
seus fills es preparin per la Primera Comunió ja poden passar
pel despatx parroquial a apuntar-los.
NOVENA A LA CAPELLA DEL SÒL DEL PONT: Des
del dijous, dia 13, fins el dia de la festa major es celebra la
novena i la missa a la capella del Sòl del Pont, a les 7.
OFICI DE FESTA MAJOR: Diumenge, dia 23, dia da de
la Festa Major celebrarem l’ofici a les 11, acompanyats per la
coral Vila i Formosa.
HA MORT MN. CINTO ANGLADA: Dimecres, dia 12, es
celebrà, a la parròquia de Sta. Maria de Manlleu, el Funeral i
l’Enterrament de mossèn Cinto, que havia estat molts anys
rector de Manlleu, arxiprest de la nostra zona i que havia fet
molts serveis a la nostra parròquia. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas, i un de 20
i un altre de 50 € per la parròquia. Moltes gràcies.

