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immigrants
i refugiats
legals o il·legals?
estimats o rebutjats?

cultes de la setmana

Aquests darrers dies han sortit diferents estadístiques dient que
havia crescut tant el nombre de persones que demanaven ser
acollits com a refugiats. El nombre d’immigrants ja fa molts
anys que va creixent. És conegut també que n’hi ha molts de
tancats als CIEs, centres d’internament abans de ser expulsats,
on malviuen en condicions desastroses. Per altra banda sovint
se senten veus que demanen d’expulsar tots els que no tenen
papers; ho han fet alguns governs xenòfobs d’Europa, el
president Trump dels Estats Units i d’altres.
Qualsevol persona amb sentiments de germanor
reconeixerà que tota aquesta gent només cerca viure, trobar
treball, aliment i sostre. Per arribar aquí han hagut de passar
per molts sofriments, i un nombre immens ha trobat la mort pel
camí; un cop aquí els toca fer els treballs més durs. No faríem
el mateix nosaltres al seu lloc? És més, molts són de països
africans que Europa continua explotant i emportant-se la seva
riquesa: diamants, coltan, petroli, or, cacau, fusta....
Una excusa fàcil és dir que estan aquí il·legalment, que
no tenen papers. No tenir papers és raó per no poder menjar i
buscar-se la vida? No és molt més il·legal el comportament de
tanta gent que estafa des d’alts càrrecs, que dicta lleis sempre
en perjudici dels més senzills?
I si ens ho mirem des de la fe, com a cristians, la
perspectiva només pot ser d’acolliment. Els més necessitats
sempre han estat al cor de Jesús i han estat posats per ell al
centre de l’evangeli: qui ajuda a un d’aquests m’ho fa a mi. I si
repassem la Bíblia ens trobarem amb: Quan un immigrant
vingui a instal·lar-se al costat vostre, no l’exploteu. Estima’l com
a tu mateix (Lv 19,339). No explotis ni oprimeixis l’immigrant,
que també vosaltres vau ser immigrants (Ex 22,20).
La nostra mirada ha de ser sempre una mirada de fe,
d’amor, no enfosquida per altres raons.

DIUMENGE,dia 23:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Escarrà, Gallifa
i Soldevila)

Dissabte,

A les 20,00: Missa (dif. Jaume Puig)

dia 29:

DIUMENGE, dia 30:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere
Castanyer i Madrona Casellas, i filla Teresa;
Josep Font i Juvanteny)

la campana avisa

ARXIPRESTAT: Dimarts, dia 25, els mossens del nostre
arxiprestat faran la darrera trobada d’aquest curs a Camprodon.

MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà dijous, dia 27, no
dimecres, a les 5 de la tarda.

CONFIRMACIÓ: El grup que es prepara per la Confirmació es
reunirà el divendres, dia 28, a 1 quart de 10.

CAMERUN: Alguns membres de la Delegació d’Osona
d’Agermanament es trobaran amb altres membres de Catalunya per
preparar el Pla Estratègic per als propers anys.

FESTA PATRONAL DE ST. PERE: En escaure’s aquest
any en dissabte la celebrarem solemnement durant la missa de les 8
del vespre
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 75 per l’escola de Bobog i un de
75 per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies.

