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Diumenge XXVI del temps ordinari
30 de setembre del 2018

70è aniversari
dels Drets Humans

«Article 3: tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva
seguretat.»
La Declaració dels Drets Humans relaciona vida, llibertat i
seguretat. Defensar el dret a la vida no és només defensar el
dret a què ningú ens mati deliberadament o per omissió, és
també i sobretot defensar el dret a què ningú limiti la plenitud
de la nostra vida.
Malauradament aquest dret està sent violat arreu i en totes les
seves dimensions: també a casa nostra, i també en part per
nosaltres mateixos. Tenim líders polítics als que se’ls nega el
dret a viure amb seguretat i llibertat. Als immigrants i refugiats
als que no acollim els neguem la llibertat, la seguretat i sovint la
mateixa vida. Ens mobilitzem prou per defensar-los a tots? Em
fa l’efecte que col·lectivament no som del tot innocents.
Però a casa nostra també hi ha persones que donen vida: tots
els membres de la comunitat que fan de voluntaris a Càritas,
que visiten malalts, que fan tota mena de serveis a la parròquia
o en la política, o que senzillament tenen un somriure o una
paraula de consol per a qui ho necessita. Tots ells són valents
defensors del dret a la vida, com ho ha estat la Montserrat, a la
que emocionadament acomiadàvem dissabte passat.
Aquest dret a la vida és el mateix dret que Jesús crida a
defensar. L’exemple de vida de Jesús ens mostra aquest camí
de vida, que és la vida mateixa de Déu, de la que nosaltres
també podem participar, en tant que fills seus, pel seguiment
de Crist

cultes de la setmana

DIUMENGE,dia 30: A les 11,00: Missa cantada (difs. Dolors Obiols i
Sala; Miquel Freixa i Bosch; Ramon Vilar i
Cabanas; Josep Ma Vilar i Ton Vilar)
Dissabte,

dia 6: A les 20,00: Missa (difs. Montserrat Puigbò i Coll;
Josep Serra; a Maria Auxiliadora)

DIUMENGE, dia 7:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp Josep
Ponts i Elvira Puigoriol

la campana avisa

CAP DEL PONT: Dilluns, dia 1, es trobarà l’equip de vuit
redactors que cuiden dels escrits, de la web i de
l’ornamentació de l’església. S’hagué de suspendre la reunió de
la setmana passada.
CATEQUISTES: Es tornaran a trobar dimarts, dia 2, per
acabar de preparar la catequesi del nou curs per als infants que
faran la Primera Comunió.
PARES D’INFANTS DE PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 6, a les 7, primera reunió dels pares per preparar la
catequesi dels seus fills.
RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 3, a les 5 de la tarda missa a la
residència amb els avis, oberta a tota la gent que hi vulgui
assistir.
BOBOG-CAMERUN: Divendres, dia 5, a les 2, membres
del grup faran una xerrada i vídeo sobre el treball fet al Camerun
als alumnes de segon d’ESO de l’IES Antoni Pous de Manlleu, que
van participar en treballs per a les escoles de Bobog.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per les necessitats de
la parròquia. Moltes gràcies.

