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la informació
en temps de covid

cultes de la setmana

Estar ben informats, informats amb veritats, sense mitges mentides,
fent ressaltar allò que és més important és un desig que té tota la
ciutadania i un dret reconegut internacionalment. I aquesta deu ser
la missió dels mitjans de comunicació, tant públics com privats.
Aquests darrers mesos tothom ha estat molt pendent de la
televisió, de la ràdio i de la premsa, i gràcies a aquests mitjans hem
pres consciència de la gravetat del covid-19, de les mesures que
havíem de prendre, i aquest és un servei que cal agrair. Però és fàcil
també que aquest allau informatiu ens faci tan
dependents del que ens diuen, de les informacions
i opinions, que renunciem al propi criteri i
discerniment, deixant-nos portar per allò del que
més es parla, sigui veritat del tot o no tant, vivint
així dels tòpics del moment.
Aquests mitjans saben que són influents,
que poden empènyer cap una banda o cap a una
altra, o bé amagar certes informacions. Segurament
que ens hauria agradat més que les informacions
no tot hagués estat tan centrades en la pandèmia, i
que haguessin destacat quan tocava altres fets ben
greus, com els negocis de la corona, el passat greu
de certs presidents, la situació dels immigrants de la
que ja no es parla, la mentida d’alts polítics, la
pobresa creixent...
La veritat és sempre molt important, i deu
ser fàcil passar-hi de llarg, tergiversar-la, fer-la servir per disfressar
una mentida, o distreu-nos-en amb notícies cridaneres, i això tant en
les converses de carrer com en els grans mitjans.
Tot això ens porta a recordar aquella expressió tan simple i
tan clara de Jesús quan diu: Que el vostre sí sigui sí, i el vostre no
sigui no. Tot el que dieu de més ve del diable. La veritat hauria e ser
sagrada per un cristià, i per tothom.

DIUMENGE, dia 28:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Mercè
Puigoriol i Ramon B. Font; a les intencions d’una
feligresa)
Dissabte,
dia 4: A les 20,00: Missa (difs. esp. Josep Ma Martí i
Maria Pradell)
DIUMENGE, dia 5: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Hilari Vilà i
Ramona Rosanas; per les ànimes del purgatori )

la campana avisa

CATEQUISTES: Dilluns, dia 29, a les 6, es trobaran les
catequistes per assenyalar els dies de catequesi dels propers
mesos, la data per la reunió de pares i una proposta pels dies
de Primera Comunió.
EL PONT: Diumenge passat, dia 21, sortí el primer número
de la revista digital El Pont, feta pel grup de redactors del Cap
del Pont i que s’envia per whatsapp o correu a un llarg llistat de
persones: Conté una reflexió o editorial, notícies, presentació
de llibres, pel·lícules i el testimoni duna persona que s’hagi
distingit pel seu servei. Si algú no el rep i el voldria només cal
que ens ho digui.
CAP DEL PONT: A partir de la setmana vinent el Cap del
Pont sortirà cada quinze dies i sense l’article de reflexió.
COMUNIÓ ALS MALALTS: No es tornarà a portar la
comunió fins que passi del tot el confinament; també
s’esperarà per fer córrer les capelles de la Sagrada Família.
DONATIUS: Se n’han rebut un de 100 € per les necessitats
de la parròquia, un de 50 per Càritas i dos de 15 i 20 € per
Bobog-Camerun. Moltes gràcies.
Desgravacions: cal saber que aquest any els donatius fins a
150 € desgraven el 80% i el que en passa desgrava el 40%. Per
tant si donem 100 € només ens en costen 20, si en donem 50
només ens en costen 10, cal però que ens doneu les vostres
dades per poder desgravar.

