
                                                                                          
Article 25: «1.Tota persona té dret a un nivell de vida que 
asseguri la seva salut, el seu benestar i els de la seva família, 
especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, a 
atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota persona té 
dret a la seguretat en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, 
viduïtat, vellesa o en d'altres casos de pèrdua dels mitjans de 
subsistència a causa de circumstàncies independents de la seva 
voluntat. 2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda i 
a una assistència especials. Tot infant nascut en el matrimoni o 
fora d'ell, frueix d'igual protecció social.» 
 
La Declaració assenyala l’especial protecció dels més febles 
com a norma per a totes les societats. La Doctrina social de 
l’Església també consagra la defensa d’aquests drets com a 
element nuclear de la seva acció. 
 
L’experiència quotidiana ens mostra, però, com arreu els 
interessos econòmics passen davant dels drets socials. Als diaris 
podem trobar cada dia terribles exemples: desnonaments de 
famílies, treball infantil, esclavatge, fronteres tancades, etc. 
 
El papa Francesc, institucions com Càritas o Mans Unides, i 
també, a casa nostra, persones individuals com la Victòria 
Molins i moltes d’altres denuncien aquestes injustícies, actuen i 
criden a actuar. Ho hem de fer tots: garantir el respecte 
d’aquests drets és una obligació de tot cristià. «Si algú que 
posseeix béns en aquest món veu el seu germà que passa 
necessitat i li tanca les entranyes, com pot habitar dintre d'ell 
l'amor de Déu?» (1Jo 3, 17) 
  
 
 
 

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 i Carme Sala; Camil Prat i 
pares) 

Dissabte,     dia 17:       A les 20,00: Missa (difs. Ma Àngels Obiols, Sda. 
Flia.; esp. Pere Parareda i Maria Quer; Isabel i 
Carme Pont; a les intencions d’una feligresa) 

DIUMENGE,dia 18:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere 
Furnols i Pepeta Puigoriol) 
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CONSELL PARROQUIAL: Tots els membres del Consell 
es trobaran dilluns, dia 12, a les 9, per valorar la marxa de la 
parròquia i dissenyar noves accions pastorals. 
 
BOBOG-CAMERUN: Dilluns, dia 12, al matí, membres del 
grup aniran a la universitat de Girona per parlar d’una possible 
ajuda en la cooperació al Camerun. 
 
MARES MISSA FAMILIAR: Es reuniran el divendres, dia 
16, per preparar la missa familiar del dia 24 (una setmana més 
tard que de costum). 
 
COLÒNIES CASALOT: Els infants, joves i monitors aniran 
de colònies el dissabte i diumenge vinent, dies 17 i 18, a 
l’Armentera de l’Esquirol. 
 
NOU LLIBRE SOBRE EL CAMERUN: El divendres, dia 
30, a les 8, al teatre Eliseu, es presentarà un nou llibre de fotos 
i escrits sobre Bobog que està a punt de sortir. Dimecres, dia 
14, a les 7, es presenta a Barcelona, a les Rambles, als locals 
d’Agermanament, amb una xerrada prèvia d’Esther Barbé, 
catedràtica de relacions internacionals a la UAB. Guardeu-vos 
la data del 30 a Roda. 
 
GRUP LLOANÇA: Dijous, dia 8, a les 4, el grup de 8 
persones, netejaren i poliren l’església com fan cada mes i mig; 
un treball callat, discret, però molt d’agrair. 
 
BATEIG: Diumenge, dia 4, va rebre el sagrament del 
baptisme en Gerard Girabal i Traveria, fill de Sergi i Anna, 
apadrinat per Albert i Sandra. Per molts anys! 
 
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 5, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Josep Morell i Riera, que morí el dia abans a 
l’edat de 90 anys. Dijous, dia 8, el de Maria Pujol i Vila, que 
morí el dimarts a l’edat de 90 anys. Al cel siguin! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 10 i un de 20 €	per les 
necessitats de la parròquia. L’Ajuntament de Roda, com a 
corresponsable dels projectes de l’Agermanament Roda-Bobog, 
hi ha col·laborat amb 2.000 €,	com	cada	any. Moltes gràcies. 
 


