ANY XXXV+ Núm 1558
Diumenge XXXI del temps ordinari
4 de novembre del 2018

70è aniversari
dels Drets Humans

«Article 19 : “Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i
d’expressió; això comporta el dret a no esser inquietat per
causa de les opinions i el de cercar, rebre o difondre les
informacions i les idees per qualsevol mitjà d’expressió i sense
consideració de fronteres“.
La llibertat d’expressió i opinió són un dels pilars
fonamentals de qualsevol societat democràtica. “No estic
d'acord amb allò que dius, però defensaré amb la meva vida el
teu dret a expressar-ho”. La cèlebre frase, atribuïda al filòsof
francès Voltaire expressa la defensa absoluta, i fins a les últimes
conseqüències d’aquest dret. També posa de manifest com de
difícil i dur ha estat aconseguir que hom no pugui ser perseguit
o empresonat per expressar les seves opinions.
És molt fàcil acceptar i conviure amb aquells que
pensen com nosaltres, una altra cosa són els que veuen el mon,
la vida i els principis morals de manera contraria a la nostra. Hi
ha qui ho percep com un insult, una ofensa o una amenaça a
combatre. El dret a indignar-se amb qui no pensa com tu no
implica la seva persecució, el seu silenci, el seu anorreament.
Ni aquí ni enlloc poden haver-hi artistes, mestres...
denunciats o processats per expressar opinions, de manera que
altres troben ofensives per contaries a les seves, o per fer
reflexions en veu alta. Des de la fe cristiana acceptar, i fins i tot,
estimar els que no són del nostre pensament, és un manament
de vida. “Doncs jo us dic: estimeu els vostres enemics,
pregueu pels qui us persegueixen.” “Perquè, si estimeu els qui
us estimen, quina recompensa mereixeu ? No fan el mateix els
publicans ? ” (Mt 5, 44.47).

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 4:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Modesta
Sala i Josep Ribas; esp. Baldomero Mayorga i
Amparo Barrera, i filla Rosalia; Jaume Vilaseca,
Sda. flia)

Dissabte,

dia 10:

A les 20,00: Missa (difs. Florentina Serrat i Orra,
cap d’any; Ma Àngels Obiols; Ma Teresa Bonfill i
Carrera, Sda. flia.; família Corominas Vila;
germans Serafí i Jaume Font)

DIUMENGE,dia 11:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Jaume
Franquesa i Esperó, cap d’any, i difunts de la
família; Pepeta Vilaregut i Bosch, cap d’any; esp.
Jaume Castanyer Carme Sala; Camil Prat i pare)

la campana avisa

CÀRITAS: Dilluns, dia 5, a les 9, reunió dels responsables
dels diferents projectes de Càritas.
SETMANA SOLIDÀRIA: Dimarts, a les 10, reunió als
Serveis Socials de l’ajuntament per preparar la Setmana
Solidària del desembre. Hi participaran Càritas i el grup
d’Agermanament Roda-Bobog.
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà dimecres, a 2 quarts de
5 de la tarda perquè no es pogué fer la setmana passada.
ENTERRAMENTS: Dimecres, dia 31, es celebrà el Funeral
i l’Enterrament a St. Miquel de la Guàrdia de Jordi Vilalta i
Serrat, que morí el dia abans a l’edat de 85 anys. El mateix
dimecres, a la parròquia, es celebrà el de Francisco Verchili i
Asarau, que morí el dia abans a l’edat de 87 anys. Al cel siguin!
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 20 € per les necessitats
de la parròquia, i un de 50 € i un altre de 200 per BobogCamerun. Moltes gràcies.

