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70è aniversari
dels Drets Humans

Article 13: Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la
seva residència dins les fronteres de cada Estat. Tota persona té
dret a sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.
Aquest article es va redactar per garantir i la llibertat de
moviments de les persones, tant dins del propi país, com entre
diversos països. La realitat actual és ben diferent del que
s’expressa en aquest article. Els governs dels diferents països,
especialment els més poderosos, no fan res més que posar
traves a aquesta lliure circulació de persones, les quals no es
mouen pas per caprici, sinó que fugen de la guerra, la
violència, la fam o la pobresa. L’actitud de la Unió Europea
amb el tema dels refugiats de Síria, els morts travessant la
Mediterrània o les accions de la presidència dels Estats Units
són algunes de les situacions escandaloses en aquest àmbit que
clamen al cel per injustes.
Lamentablement, no ens posem excusar només en els
governants: som nosaltres en el nostre entorn els que no
sempre garantim una bona acollida a les persones que arriben
de fora, que faci realitat aquest dret humà. El suport creixent a
molts països cap a opcions polítiques d’extrema dreta,
excloents i xenòfobes mostra com s’ha estès aquesta actitud de
rebuig als immigrants en la població. Res queda més lluny dels
ideals de justícia que van impulsar la Declaració dels Drets
Humans, i també del model del Regne de Déu que ens
presenta Jesús. Ens ho recorda Sant Pau en la Carta als efesis:
“Ell ha vingut a anunciar la bona nova de la pau: la pau a
vosaltres, que éreu lluny, i la pau als qui eren a prop. [...]. Ara,
doncs, ja no sou estrangers o forasters”[Ef 2, 17-19].

cultes de la setmana

DIUMENGE,dia 14:

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

Dissabte,

dia 20:

A les 20,00: Missa (difs. Antoni Serrallonga i
Capdevila; Joan Parramon i Tomàs; per les
ànimes del purgatori)

DIUMENGE,dia 21:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Francesc Sala i
Batlle; en ac. de gr. de la família Sala Vila; esp.
JRV i RCR)

la campana avisa

CONFIRMACIÓ: Els nois i noies que vulguin formar part
dels grups de preparació a la Confirmació i que van néixer el
2004 o abans, els que ara fan 3r d’ESO, ja poden apuntar-se.
GRUP DE RV DE MATRIMONIS JOVES: Dissabte, dia
20, a 2 quarts de 5, tornaran a emprendre les seves trobades
per parlar de la seva vida i de la fe.
MISSES FAMILIARS: Es reprendran dissabte, dia 20, a les
8, per a tots els infants que es preparen per a la Primera
Comunió, pels seus pares, i pels infants, joves i monitors del
Casalot. Seran cada 3r dissabte de mes com cada any.
CÀRITAS INFORMA: Es demana una estufa de butà o
elèctrica per una família. Telefonar a: 938500185 o
938541024. Moltes gràcies.
GRUP AGERMANAMENT RODA-BOBOG: Dimarts,
dia 9, membres del grup es trobaren amb els alumnes de 6è de
l’escola Verge del Sòl del Pont, que preparen com cada any
diferents treballs per ajudar Bobog.
CASALOT: Aquest dissabte, dia 6, s’ha començat el curs
amb activitats diferents, tant amb els infants i joves com amb
els pares que hi col·laboren més de prop.
BATEIGS: Diumenge, dia 7, foren batejats els infants Berta
Parareda i Ramon, filla de Jordi i Maria, apadrinada per Xavier i
Cristina, i Tanit Canadell i Casas, filla de Carles i Sara,
apadrinada per Àngel i Laura. Per molts anys!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € i un de 874 del Consell
Comarcal per Bobog-Camerun. Moltes gràcies.

