
                                                                                          
“Article 4: Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge, 
l’esclavitud i el tràfic d’esclaus són prohibits en totes llurs 
formes”.  

Aquest dret té la seva prolongació en el Dia 
Internacional de l’Abolició de l’Esclavatge que se celebra 
d’aquí a pocs dies, concretament el 2 de desembre. 
L’esclavitud ha existit sempre i, malauradament, seguirà existint 
ja que simplement canvia de forma. A Egipte, a l’antiga Grècia i 
a Roma, es feia present sotmetent les persones a treballs 
forçats, per al bé dels faraons o emperadors, que volien 
expressar la seva esplendor en, per exemple, grans edificis. 
També els servien a les llars i, els més rics, en tenien al seu 
servei.  

Avui dia, l’esclavatge i el servatge persisteixen en l’àmbit 
laboral amb sous vergonyosos, a molts països explotant els 
infants fent-los treballar moltes hores i en condicions infames. 
No ens oblidem de les grans màfies que exploten sexualment o 
el fet d’estar sotmès a un matrimoni precoç i forçat. Aquestes 
són algunes formes d’esclavatge modern presents també en la 
nostra societat, no ens queda pas lluny. És això una clara 
vulneració dels drets de les persones.  

Com a cristians i seguidors de Jesús hem de ser crítics i 
no deixar de denunciar, malgrat sigui difícil resoldre aquestes 
situacions i conflictes que perduren en els temps. El nostre 
recolzament el trobem en Jesús i el seu missatge expressat en 
moltes cites evangèliques. Per citar-ne algun, Jesús posa en 
boca seva el passatge d’Isaïes on diu “L’Esperit del Senyor 
reposa sobre meu, perquè ell m’ha ungit. M’ha enviat a portar 
la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als 
cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits, a 
proclamar l’any de gràcia del Senyor” (Lc 4, 18-19) 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 18:  A  les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere 
Furnols i Pepeta Puigoriol) 

Dissabte,     dia 24:       A les 20,00: Missa (difs. esp. Ramon Lladó i 
Maria Molist) 

DIUMENGE,dia 25:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere 
Castanyer i Madrona Casellas, i filla Teresa; 
Dolors Obiols i Sala; Domingo Roca) 
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CRISTIANS INQUIETS: Dimecres, dia 21, a les 8, es 
reuniran una colla de cristians de la comarca i de la nostra 
parròquia amb l’objectiu d’ajudar-se en el camí de la seva fe i 
de la seva formació. 

GRUP BOBOG-CAMERUN: El grup responsable de tirar 
endavant tot el que es fa per Bobog es reunirà el dijous, dia 22, 
a les 9. 

FESTA DEL MALALT: Es celebrarà divendres vinent, dia 
23, a les 4, a la porxada de can Planoles, amb tots els malalts, 
gent gran i acompanyants que ho desitgin. Ens hi acompanyarà 
la coral Vila Formosa, i s’acabarà amb un berenar. 

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es trobaran el proper 
dissabte, dia 24, a les 5, per parlar de la vida i de la fe. 

PARES PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 24, a les 7, 
als locals parroquials tenen la segona trobada per preparar els 
temes que han d’explicar a casa. 

MISSA FAMILIAR: És dissabte vinent, dia 24, a les 8, amb 
participació del Casalot i dels nens i nenes que es preparen per 
a la primera comunió, acompanyats pels seus pares. 

COLÒNIES CASALOT: Els infants, joves i monitors són de 
colònies aquet dissabte i diumenge, dies 17 i 18, a l’Armentera 
de l’Esquirol. 

ENTERRAMENTS: Dissabte, dia 17, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Antonio Fitó i Tomàs, que morí el dijous a 
l’edat de 93 anys. El mateix dia el de Ramon Suriñach i 
Masnou, que morí el dia abans a l’edat de 81 anys. Al cel 
siguin! 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 i un de 50 €	per les 
necessitats de la parròquia, i un altre de 50 €	 per Càritas. 
Moltes gràcies. 

 

 
 
 
 
 
 

BOBOG-CAMERUN:  
Divendres, dia 30, a les 8, al teatre es presentarà el nou llibre Saviesa en colors africans, amb 
projeccions, participació de diverses persones i acompanyament musical. És un llibre de format 
gran, amb fotografies i escrits de pensadors africans i occidentals. Guardeu-vos la data. 
 


