
 

 

  
 
Epidèmia d’injustícia, fets: aquest dilluns, dia 28, fou cessat pels 
tribunals el president de Catalunya per penjar una pancarta, també 
aquest dilluns foren condemnats el pallasso Jordi Pesarrodona i 
Tamara Carrasco, havent-los hagut de canviar l’acusació originà-
ria perquè no trobaven proves, aquest dilluns fou exculpat 
Rodrigo Rato i 33 dirigents de Bankia després d’haver provocat 
un deute 22.000 milions que ha hagut de pagar la societat, per  l’1-
O, després d’una pallissa brutal contra milers de ciutadans, no hi 
ha cap polític o policia a la presó, i sí que hi posaren una colla de 
consellers i d’altres s’han hagut d’exiliar...el llistat seria llarguís-

sim, tothom el coneix. 
Estem en temps del covid-19, amb problemes 

de salut greus, ¿no és tant o més greu aquesta plaga 
d’injustícia encapçalada per jutges, polítics, policia 
de clavegueres i banquers? 

Per què l’església no fa sentir la seva paraula 
en la línia de tants profetes de l’A.T., del mateix 
Jesús, i de tants altres lluitadors a favor de la 
justícia? Per què hi ha tantes institucions civils que 
no fan costat a les que clamen contra aquests fets? 

El profeta Isaïes ho denuncia: Ai dels qui fan 
lleis injustes i promulguen decrets opressors! Ne-
guen la justícia als febles, roben el dret als pobres 

del meu poble... Què fareu el dia que us demanaran comptes? (Is 
10,1-3). I Jesús hi afegeix, aixecant el llistó ben alt: Ja sabeu que 
els governants de les nacions les dominen com si en fossin 
amos...però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser 
important enmig vostre, que es faci el vostre servidor. 

Aquesta pandèmia immoral ens demana denúncia, combat, 
és veritat, però també un alt nivell d’estimació, de solidaritat amb 
tothom, ja que com deia Gandhi “comença a canviar en tu allò 
que vols que canviï en el món”, nivell de valors que Jesús encara 
posa més amunt, “no facis com ells, posa’t al servei de l’altre”. 
No descuidem aquest camí de canvi profund. 
 
 
 
 
DIUMENGE,   dia 4:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan Casas i 

Rosendo, cap d’any; Jaume, Loreto i fills; per les 
ànimes del purgatori) 

Dissabte,     dia 10:  A les 20,00: Missa (dif.  Salvador Bardulet)                
DIUMENGE,dia 11:   A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Sala Vila 

Trias; JUR i RCR; Carme Ribas i Vergés)   
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PRIMERA COMUNIÓ: Ja es poden apuntar els nens i nenes 
que vulguin fer la Primera Comunió l’any vinent. 

L’ESCOLA SÒL DEL PONT VISITA LA VERGE DEL 
SÒL DEL PONT: Dimarts, dia 6, els dos grups de 1r de l’es-
cola M. de D. del Sòl del Pont visitaran la capella per conèixer 
què hi ha, la seva història, les pintures...Així ho fan cada any. 

BATEIG: Diumenge, dia 27, fou batejat el nen Biel López i 
González, fill de Sandra i Miguel Ángel, apadrinat pels seus 
germans Miquel i Claudia; tot seguit féu la Primera Comunió a 
la missa de les 11. Per molts anys! 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas, i un de  
100 € per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 

 

 

la campana avisa 


