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quantes deixalles!
quanta contaminació!

cultes de la setmana

Darrerament s’ha fet públic el gran problema dels residus
plàstics existent en els nostres mars i en abocadors d’arreu del
planeta. Aquestes deixalles són només una part de la
contaminació que generem. Pensem en els mitjans de transport
que fem servir, en els productes químics usats per produir
determinats objectes d’ús habitual, en l’abocament incontrolat
de substàncies nocives a l’aigua i a la terra que ens envolta —
com els purins, per exemple—, etc.
El 1992, en el marc de la famosa “Cimera de la terra”,
es van reunir un grup nombrós de líders espirituals de diferents
tradicions religioses i indígenes. Aquella reunió es va anomenar
“Trobada de la terra sagrada” i en la seva declaració final es
diuen coses com aquestes:
El planeta Terra està en perill com mai abans ho ha
estat. Amb arrogància i presumpció, la humanitat ha
desobeït les lleis del Creador.
La crisi ecològica és un símptoma de la crisi espiritual de
l'ésser humà, derivada de la ignorància, l'avarícia, la
manca de cura i la debilitat humana.
Per tant, hem de transformar les nostres actituds i valors,
i adoptar un respecte renovat per la llei del Creador.
És urgent, com a cristians, que ens preguntem quina és
la relació i la cura que tenim del nostre entorn més proper. La
natura que ens envolta, com ha recordat el papa Francesc a
l’encíclica Laudato si, és un regal de Déu, un present
insubstituïble que és vida i dona vida física i espiritual. Sant Pau
recordava als colossencs: Déu ha creat per ell totes les
coses, tant les del cel com les de la terra [...] Tot ha estat creat
per ell i destinat a ell. (Col 1, 16).
Ha arribat l’hora, és urgent, d’escoltar les lleis del
Creador que es manifesten en el diví ordre natural.

DIUMENGE, dia 12:

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

Dissabte,

dia 18:

A les 20,00: Missa (per les ànimes del purgatori)

DIUMENGE, dia 19:

A les 11,00: Missa cantada (per mossèn Felip
Font)

la campana avisa

CAMERUN: Divendres, dia 17, a 2 quarts de 9, al teatre
Eliseu, els alumnes de l’IES M. Martí i Pol faran una actuació de
música i dansa a favor de Camerun, Toquem per Bobog. Els
agraïm aquesta col·laboració tan agradable, com d’altres que
han fet els anys anteriors. Entrada 3 €. Tots hi som convidats.
Dimarts, dia 14, a dos quarts de 3, hi ha una trobada amb els
professors responsables de l’acte del divendres per ajudar-los a
preparar-lo.
També dimarts, dia 14, a les 7, es reunirà el grup responsable
de preparar material camerunès per a les escoles o per tallers
de sensibilització.
MISSA DE ST. ISIDRE: Serà dimecres, dia 15, festa del
sant, a les 12.
GRUP LLOANÇA: Es trobaran el dijous, dia 16, a 2 quarts
de 4, per deixar l’església neta i polida, com també fa un altre
grup a la capella de la Mare de Déu del Sòl del Pont.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Bobog. Moltes
gràcies.

