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refugiats i
immigrants

Fa dies que veiem imatges molt inhumanes de milers de
refugiats i immigrants voltats de filferrades, encallats a les
estacions o a les fronteres, arribant desesperats per mar... sense
comptar els milers que han mort en l’intent d’arribar a Europa.
Veiem també com els governs no fan allò que està a les
seves mans o que rebutgen rebre més refugiats com fa el
govern de l’estat espanyol. Un escàndol.
Per altre cantó hi ha diferents ciutats que s’han ofert a
acollir-los, com Barcelona i d’altres, i molts ciutadans grecs,
hongaresos, alemanys, austríacs...que han sortit al carrer per
portar-los menjar, roba, sostre... Que humà, que cristià!
Tots rebutgem aquestes penúries per humanitat
elemental i cal fer-ho, tant quan passa a Hongria, com quan
passa a Ceuta, com quan tenim immigrants al nostre costat a
Osona i són rebutjats en les nostres converses. Tots els refugiats
i immigrants, allà i aquí, cerquen simplement poder viure
millor, portar el pa a casa, ser acollits. També aquí molta gent
ho comprèn, se li esponja el cor i els dóna un cop de mà.
Les paraules e la Bíblia són tan clares en aquest punt! :

Quan un immigrant vingui a instal·lar-se al costat
vostre...considereu-lo com un nadiu, com un de vosaltres.
Estima’l com a tu mateix (Lv 19,33-34). O Jesús en l’evangeli:
perquè em vau veure foraster i em vau acollir...(Mt 25, 36).
La fe en el mateix Pare ens fa germans, de paraula i
d’obra, amb els qui estan al nostre costat.

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 6:

Dilluns,
Dimarts,

dia 7:
dia 8:

Dimecres, dia 9:
Dijous,
dia 10:
Divendres dia 11:
Dissabte, dia 12:

DIUMENGE,dia 13:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Rosalia
Rodríguez i Riera; esp. Genís Salés i Angeleta
Sanjaume; esp. Ramon Autet i Aurora Font;
Germans Lladó; família Minoves Vilaregut; Rosa
Güell i AbulI; Ramona Rosanas i Moratona.)
A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Paco Peñalva)
A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la
parròquia)
A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Climent Rodergas)
No hi ha missa
A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a
la Mare de Déu del Sòl del Pont)
A les 20,00: (difs. esp. Maria Casals i Joan Roca;
en acció de gràcies a la M. de D. del Sòl del Pont;
Montserrat Puig i Estrada)
A les 11,00: Missa cantada (dif. Ramona
Rosanas i Moratona)

la campana avisa

CARITAS: Dilluns, dia 7, a les 9, es reuniran els responsables
dels diferents projectes per avaluar com va cadascun i enfocar
el nou curs.
FESTA HOMENATGE A LA VELLESA: Es celebra avui,
diumenge, dia 6, i juntament amb els avis, acompanyats per la
coral Vila i Formosa, ens trobarem a l’eucaristia de les 11 per
donar gràcies.
BEQUES PER BONS ALUMNES: Dimecres, dia 9, a les
11, es trobaran representants de Càritas, Serveis Socials de
l’Ajuntament i directora de l’Institut, per valorar qui es mereix
les dues beques de 1.000 € cadascuna que han estat ofertes
per un donant generós.
ENTERRAMENTS: Dijous, dia 3, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament d’Angustias Jiménez i Garrido, que morí el
dimarts, a l’edat de 84 anys. Divendres, dia 4, el de Inés
Fontseca i Plana, que morí el dia abans a l’edat de 59 anys.
També el divendres, dia 4, el de Pere Parareda i Planella, que
morí el dia abans, a l’edat de 83 anys. Al cel siguin !
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 10 € per les necessitats de
la parròquia i un de 50 € per Càritas. Moltes gràcies.

