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què vam celebrar
l’1 de maig?
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Dimecres passat vàrem fer festa. Pot ser que no penséssim
perquè la fèiem, i així l’1 de maig va passar com un dia més de
festa. Anys enrere, i en molts altres països, era un dia de lluita
pel drets dels treballadors, i pel sol pel fet de manifestar-se la
gent podia ser empresonada.
Avui l’1 de maig s’ha reduït a manifestacions amb poca
participació, com si la situació dels treballadors ja no fos una
realitat important a defensar. Tot i que és veritat que les
condicions laborals en molts països han millorat, la realitat
encara ha de canviar molt. Hi ha situacions que ens recorden
l’esclavatge, amb explotació i condicions salarials molt poc
humanes. També a casa nostra, la indecent precarietat afecta a
la joventut que els impossibilitat un projecte de vida, a famílies
que no poden satisfer les necessitats bàsiques i a gent gran amb
pensions indignes. Situacions provocades per un sistema
capitalista que situa el treball no com a font de vida, sinó al
servei del capital, del més fort. El treball és essencial per la vida
de les persones perquè ens ajuda a construir la nostra
humanitat, les nostres capacitats i qualitats. Cal repensar el
sentit del treball i de l’economia en la nostra societat, i exigir
els drets bàsics per la construcció d’una societat del bé comú.
La Doctrina Social de l’Església defensa amb
contundència que el treball està en funció de la persona i no la
persona en funció del treball; situa la persona en el centre de
les relacions laborals, reclama l’eliminació de la precarietat i un
treball decent i digne. El treball és expressió de la pròpia
dignitat humana.
Jesucrist, Bona nova per les persones d’avui, treballador
laboral fins als trenta anys, va dedicar la vida a anunciar un
món nou, el Regne de Déu que estem cridats a construir ara i
aquí.

Dissabte,

dia 4:

DIUMENGE, dia 5:
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Dissabte,

A les 20,00: Missa (difs. Hilda Rosa Mina i
Aranda, cap d’any; Jaume, Loreto i fills; esp.
Isidre Molas i Concepció Pujol)
A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramon
Subirana i Ramona Muntadas)

dia 11:

A les 20,00: Missa (dif. Josep Cristina i Fontseca)

DIUMENGE, dia 12:

A les 11,00: Missa cantada (per les ànimes
del purgatori)

la campana avisa

CÀRITAS: Dilluns, dia 6, a les 9, es trobaran tota la colla de
voluntaris que treballen a Càritas per valorar les diferents activitats i
ajudes.
CRISTIANS INQUIETS: Dimecres, a les 8, es trobaran la
quinzena de persones de la comarca que es reuneixen per parlar de
la seva fe i per formar-se tot comentant alhora temes d’actualitat.
FESTA DE LA RESIDÈNCIA: És dissabte vinent, i es
començarà amb la celebració de la missa als jardins o a la porxada
de can Planoles. Ens hi acompanyarà la coral Vila i Formosa.
PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 11, a les 7, faran la darrera
reunió els pares que tenen infants que es preparen per a la primera
comunió.
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 15 que és celebra la missa de St. Isidre
a les 12.
CONCERT AL SÒL DEL PONT: Dissabte, dia 11, a les 6, s’hi
celebrarà un concert amb Ferran Palau, dins el conjunt de concerts
del Festival En Canta que es fan a diferents punts de Roda.
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 29, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Núria Puigcorbé i Canal, que morí el dia abans a
l’edat de 92 anys. Dijous, dia 2, el de Francisco Carmona i López,
que morí el dia abans a l’edat de 65 anys. Divendres, dia 3, el de
Francisco Begara i Ocaña, que morí el dimecres a l’edat de 80 anys.
Al cel siguin!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 40 € per Càritas, un de 60 per
Bobog i un de 50 per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies.

