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Les imatges del foc a la Ribera d’Ebre ens entristeixen a tots
profundament; l’impacte de veure la natura, els boscos, els conreus i
explotacions agràries en flames ens colpeixen. Segur que en els focs
intervenen molts factors, negligències, mala gestió dels recursos
naturals, condicions climàtiques excepcionals, però és evident que
calen molts més recursos i molta més atenció a la protecció de la
natura. Altres imatges i d’altres situacions en la resta del planeta ens
alerten de l’escalfament global i la urgència de cuidar molt més el
nostre medi ambient.
No és en va, que Francesc, Bisbe de Roma, escrivís la seva
pròpia primera encíclica, fent una crida per a fer "una reacció global"
per combatre la degradació mediambiental i el canvi climàtic. La
encíclica Laudato Si (lloat sigueu) ens recorda la grandesa i bellesa
d’aquesta casa de tots que és la creació i que ha de ser respectada i
atesa pels homes com una germana amb qui compartim l’existència i
ens acull als seu braços.
En diverses lectures de les escriptures es destaca la
importància de la relació entre els homes i la creació. Una creació on
hi ha tres relacions fonamentals, els homes amb Déu, amb els
germans i amb la terra que habitem. Per això Francesc, a més de fer
una critica al consumisme i desenvolupament irresponsable, ens
proposta una conversió ecològica. Una espiritualitat ecològica que
redissenyi hàbits i comportaments, un canvi d’estil de vida i educar
en l’aliança entre la humanitat i el medi ambient.
Les comunitats parroquials també hi tenim molt a fer, n’hi
ha que parlen de parròquies ecològiques i ja hi ha algunes
parròquies amb experiències importants. Per exemple nosaltres, fent
les celebracions a la capella fonda, estalviem combustible i reduïm
significativament la nostra petjada ecològica parroquial.
El Salm 8 és un exemple de com fa segles que l’Església ha
centrat la creació com relació amb Déu: Quan miro el cel que han
creat les teves mans, la lluna i els estels que hi has posat, jo em dic:
“Què és l’home, perquè te’n recordis? Què és un mortal, perquè el
tinguis present? Gairebé l’has igualat als àngels, l’has coronat de
glòria i dignitat, has fet que dominés la teva creació, tot ho has posat
sota els seus peus”.

Dissabte,

dia 29:

A les 20,00: Missa (dif. Jaume Puig; Pere
Novellas i fill Miquel)

DIUMENGE,dia 30:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere
Castanyer - Madrona Casellas, i filla Teresa;
Josep Font i Juvanteny; per les ànimes del
purgatori)
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la campana avisa

Dissabte,

dia 6:

A les 20,00: Missa (esp. Jaume Portet i Antònia
Camps, de Les Plantes)

DIUMENGE, dia 7:

A les 11,00: Missa cantada (en acció de
gràcies a Maria Auxiliadora; als sants Elena,
Rita, Cosme i Damià, a sta. Llúcia i a la M. de D.
del Sòl del Pont)

Dissabte,

dia 13:

A les 20,00: Missa (difs. Hipòlit Degès i Antoni
Colomer)

DIUMENGE,dia 14:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Carme Ribas i
Vergés; per les ànimes del purgatori)

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es trobaran per darrera
vegada aquest curs el divendres, dia 5, a les 9 del vespre, a revisar la
seva vida i la seva fe.

BOBOG-CAMERUN: Dimecres, dia 26, es reuní el grup que
prepara material per sensibilitzar les escoles.

CAP DEL PONT: Durant els mesos de juliol i agost el Cap del
Pont sortira cada quinze dies, com cada any.

CÀRITAS: El dilluns, dia 8, a les 9, es reuniran els responsables
dels diferents projectes.

COL·LECTA CÀRITAS: En la col·lecta per Càritas del dia del
Corpus es 331,50 €. Moltes gràcies.

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

