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eleccions!

a qui votar?

cultes de la setmana
cultesde
delalasetmana
setmana
cultes

Aquest diumenge, dia 28, hi ha eleccions al Congrés de
diputats i al Senat. S’hi presenten uns deu partits força
coneguts i tota una altra colla no tan coneguts. No és un
esdeveniment qualsevol. Dels diputats i partits que surtin
escollits en depenen la riquesa i pobresa de molta gent,
l’educació, una assistència sanitària molt més àgil i per a
tothom, l’afebliment o enfortiment de l’idioma propi de
Catalunya, les pensions, l’habitatge, el recolzament o l’oblit de
la cultura; estan en joc l’autonomia, la independència o la
unitat d’Espanya... D’aquí, doncs, que no és prou assenyat dir:
ja s’ho faran. És molt el que està en joc.
Tampoc no val allò de: tots són iguals. Durant aquests
darrers anys, s’ha pogut constatar des de Catalunya i des
d’altres comunitats, que hi ha partits que es deixen portar
massa sovint per la violència, pel suborn, per la mentida, pel
menyspreu a immigrants i dones abusades, per l’atac carregat
d’odi contra el que pensa diferent, per fer costat als grans rics,
als grans bancs, i deixar al carrer els sense sostre, els aturats.
A l’hora d’anar a votar els cristians devem haver de tenir
present qui escampa aquests antivalors, i mirar qui promou la
justícia, qui afavoreix la llibertat, qui dona un cop de mà als
més necessitats, qui fomenta la interioritat, qui vol persones
amb espiritualitat, amb responsabilitat davant l’altre i davant la
societat.
A l’evangeli de Jesús hi sobresurt l’esperit d’amor vers
tothom, especialment vers els febles, l’esperit de pau i
concòrdia entre tots; la veritat us farà lliures hi llegim, sigueu
justos com ho és el Pare del cel, diu Ell mateix. Són valors ben
germans de la fe que professem i pels quals cal treballar sense
defallir, també a l’hora d’anar a votar.

DIUMENGE,dia 28: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Oleguer
Puigoriol i Angeleta Aumatell)
Dimecres,

dia 1: A les 10,30: Missa cantada a Les Cases Noves
(pels difunts de les Cases Noves)

Dissabte,

dia 4:

A les 20,00: Missa (difs. Jaume, Loreto i fills)

DIUMENGE, dia 5: A les 11,00: Missa cantada (dif. Mossèn Jordi
Canamassas i Camprubí)

la campana avisa

MISSA A LES CASES NOVES: Serà dimecres, dia 1, a 2
quarts d’onze, a la plaça en la festa del barri, com cada any.
BOBOG-CAMERUN: De divendres, dia 26, al dimarts, dia 30,
tindrem entre nosaltres l’abbé Claude, mossèn camerunès,
responsable de fer els pous als diferents poblats, que ja ens visità fa
uns anys. El diumenge ens presidirà l’eucaristia, i els altres dies serà
acompanyat a visitar diferents punts de Catalunya, algun col·legi i
alguns ajuntaments que ajuden el Camerun.
CATEQUISTES: Es reuniran dimarts, dia 30, a 2 quarts de 9, per
preparar els temes per les sessions de catequesi fins el dia de la
primera comunió.
CÀRITAS: Dijous, dia 2, reunió del president, director i secretària
de Càritas per preparar les properes reunions amb tots els voluntaris.
MISSES AL SÒL DEL PONT: Durant el mes de maig, com
cada any, cada dia a 2 quarts de 8 es celebrarà la missa a la capella
del Sòl del Pont, menys el dia 1 de maig, que es celebra a Les Cases
Noves, i el dia 15 que és celebra la missa de St. Isidre a les 12.
ENTERRAMENT: Dilluns, dia 22, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Maria Asensio i Pérez, que morí el dissabte a l’edat
de 84 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas i un de 60 per
les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies.

