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El papa Francesc comunista
La foto ens mostra la visita del papa Francesc fa uns anys als milers d’immigrats que malvivien al
port de Lampedusa. Aquesta visita no va agradar a moltes autoritats de la UE, tampoc les seves
visites a les presons de Roma, ni a moltes autoritats eclesiàstiques el que acollís persones sense
sostre al Vaticà. Aquests són només alguns del molts gestos humanitaris que no han agradat a
diferents potentats mundials o a persones d’esperit poc humà.
Darrerament és l’encíclica Fratelli tutti (Germans tots) que ha estat força criticada per aquests
mateixos, entre d’altres per un exconseller dimissionari de la Generalitat, titllant-lo de ficar-se en
política, en economia, de ser populista, comunista...perquè defensa posicions com aquestes: Cuidar

el món no interessa als poders econòmics que necessiten un rèdit ràpid...Hi ha creients que pensen
que la seva grandesa està en la imposició de les seves ideologies a la resta...El mercat sol no ho resol
tot, encara ens vulguin fer creure aquest dogma de fe neoliberal...Ignorar l’existència i els drets dels
altres, tard o d’hora provoca alguna forma de violència...

Amb aquests gestos i aquesta manera d’analitzar el món ja s‘entén que sigui criticat; el que no
s’entén és que ho sigui fortament per laics, capellans, bisbes i cardenals, que sembla que haurien de
defensar el que diu l’evangeli d’avui: Quan jo tenia fam em vau donar menjar, quan era foraster em
vau acollir, quan era a la presó vinguéreu a visitar-me... També van criticar al Jesús que feia
aquestes afirmacions, que havia optat clarament pels més pobres; és més, van ser les mateixes
autoritats religioses i polítiques les que el van penjar. No hem avançat pas gaire.

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 22:
Dissabte,

dia 27:

DIUMENGE,dia 28:

la campana avisa

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere Castanyer i Madrona Casellas, i filla Teresa; Isabel i Carme Pont; Ramon i Maria; a la Sda.Flia. i Sta. Helena)
A les 20,00: Missa (dif. família Monoves Vilaregut;
Pere Parareda i Maria Quer; Ma B.C.C.; per les
ànimes del purgatori)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Florentina Serrat;
família Mas Castells; Enric. Segarra)

COLLA DEL 47: Avui, dia 29, a 2 quarts d’1, aquest grup de
persones que fa molts anys que es troben a la capella del Sòl del Pont
per fer una pregària d’acció de gràcies, ho faran a l’església parroquial
a causa de la distància que s’ha de respectar per la pandèmia.
CÀRITAS: El grup del projecte Càritas per la Gent Gran es reunirà el
dimarts, dia 24, a 2 quarts de 6, per anar preparant la felicitació de les
entitats del poble als avis de la Residència.
El dimecres, a les 7, Càritas es trobarà amb tots els qui cuiden els
diferents horts deixats per repassar la seva activitat
GRAN RECAPTE: Va començar dilluns, dia 16, i dura quinze dies.
Aquest any es fa així: es compra un o més tiquets a qualsevol botiga
de queviures per valor de 3€ i Càritas passarà a recollir queviures a
aquella botiga per aquest valor. Agraïm l’amable predisposició dels
botiguers de Roda i Les Masies. Moltes gràcies.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 100 € per Càritas, un de 500 per
les necessitats de la parròquia, i dos de 50 i un de 150 € per BobogCamerun. Moltes gràcies!
AIGUA QUE SALVA VIDES: És la campanya d’aquest any pel
Camerun. En lloc d’un llibre es pot comprar una o més ampolles per
ajudar a construir un o dos pous a la zona de Bobog, com ja es va
donar a conèixer en el vídeo que s’envià. Ja se n’han venut més de
1.000 i se n’ha fet una tercera comanda.

