
 

 

 
La violència és una plaga 
 
La pandèmia ha violentat tot el sistema social, amb morts, malalts, reclusió, crisi econòmica i 
mental ben dures. És veritat. Tot això alhora ha de ser una crida a ser valents, a lluitar amb 
força i esperança per no ser vençuts; molta part de la victòria final depèn de cadascun de 
nosaltres. Però no és l’única pandèmia; aquesta foto (durant unes setmanes anirem comentant 
fotos famoses fetes per grans reporters internacionals) ens recorda les persones de Hong Kong i 
de tants llocs a qui els trets de la policia han buidat un ull, com també ha passat a uns quants 
manifestants pacífics de casa nostra. També ens fa pensar en tantes manifestacions pacífiques 
reprimides amb aferrissament durant l’1 d’octubre i en la violència judicial constant amb 
proves ridícules contra ciutadans de Catalunya que no han comès altra falta que manifestar el 
seu dret a voler ser independents. Aquesta setmana n’hem tingut la darrera prova amb la 
detenció de vint-i-un ciutadans acusats de...(??) 
 

     Manifestants a Hong Kong tapant-se l’ull dret en solidaritat amb una metgessa que va rebre un tret d’un policia a l’ull l’agost de 2019. © Nicole Tung 

 
Avui, en la festa de Tots Sants, llegim a l’evangeli: Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: 
vindrà el dia que seran saciats. Feliços els qui posen pau:  Déu els reconeixerà com a fills. Feli-
ços els perseguits pel fet de ser justos: el Regne del cel és per a ells. Cal cercar sense defallir la 
justícia, la pau, els drets fonamentals de les persones. 

ANY XXXVII+ Núm 1646 
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DIUMENGE,  dia 1:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramon Font i 
Pla, cap d’any; flia. Crosas Caballeria; flia. 
Costa Rosanas; famílies Rifà, Eskerrà, 
Soldevila; a la M. de D. del Sòl del Pont, als 
sants Cosme i Damià i a sta. Llúc) 

Dissabte,      dia 7:  A les 20,00: Missa (difs. Miquel Pla i Jutglar; flia. 
Corominas Roca; Jaume Puigdollers i Casacu-
berta; esp. Baldomero i Amparo. i filla Rosalia)                

DIUMENGE, dia 8:   A les 11,00: Missa cantada (difs. famílies Clotet i 
Godayol; esp. Jaume Castanyer i Carme Sala)  

 

 

 

CASALOT: El Casalot ha hagut de suspendre les activitats de 
cada dissabte a causa de les noves normes de confinament. 
Esperem que aviat puguin reprendre el programa que tenien. 

Dimecres, dia 4, a les 6, es trobaran dos monitors amb el 
mossèn per repensar la futura coordinació amb altres grups del 
bisbat i de Catalunya. 

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es va reunir ahir, dissabte, 
dia 31, a 2 quarts de 5 de la tarda, no presencialment sinó 
mitjançant una de les aplicacions on line. 

CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ: Divendres, dia 5, a 1 
quart de 6, els nens faran la primera trobada amb les catequistes 
de preparació per la primera comunió. Un cop al mes es 
trobaran amb les catequistes i la resta de setmanes faran la 
catequesi a casa amb els pares.  

CONFIRMACIÓ: Ja s’han començat les inscripcions per tots 
aquells nois i noies que fan 3r d’ESO i que es vulguin confirmar. 
Han d’haver nascut el 2006 o abans.  

NO PREGÀRIA AL CEMENTIRI: Aquest any no es farà la 
pregària al cementiri per evitar concentració alta de persones en 
un mateix local. 

 

 

 

la campana avisa 

cultes de la setmana 


