
 
En iniciar-se l’any 2016, a l’Aràbia Saudita es va fer efectiva la 
condemna a mort de 47 presoners polítics, mentre es 
comptabilitzava que 130 persones més hi van ser executades 
durant el 2015. Aquesta constatació arriba quan a la 
diplomàcia d’aquest país del Pròxim Orient se li ha encarregat 
la responsabilitat mundial sobre la protecció dels Drets 
Humans per part de l’Organització de Nacions Unides (ONU).  
 Aquesta combinació de notícies marca una contradicció 
evident, tal com ho mostra també el fet que la mateixa Aràbia 
Saudita és el gran aliat dels països occidentals a la zona, i a la 
vegada finançador principal d’una organització com Estat 
Islàmic, que terroritza ciutadans d’arreu del món. 
 La Paraula de Déu ens indica des de l’inici que els 
homes vam ser creats a imatge i semblança de Déu. No es pot 
atorgar valor més alt a qualsevol vida humana que aquest. Jesús 
ens recorda sovint que no és possible respectar Déu quan no 
es respecta cada persona, la seva vida i la seva dignitat: “Us ho 
asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més 
petits, a mi m'ho fèieu”[Mt 25, 40].  
 Aquesta idea la recull Joan XXIII en referir-se als drets 
humans i al seu necessari respecte per part de cadascú i de 
cada estat: “[...] Tenen el deure de respectar cada un d'aquests 
drets i d'evitar, per tant, les accions que en constitueixen una 
violació.   
 No hem d’anar a l’Aràbia per trobar autoritats polítiques 
i agents bancaris que parlen del bé comú i alhora trepitgen els 
drets més elementals. Ho tenim a casa. Tots els coneixem. 

 
 
 
 
 
 
 

DIUMENGE, dia 17: A les 11,00: Missa cantada (difs. Sebastià 
Sorinas i Roma, cap d’any; Tonis difunts;  família 
Torrent Cardelús; a les ànimes del purgatori) 

Dissabte,     dia 23: A les 20,00: (dif. Montserrat Puig i Estrada; Joan 
Tañà i Rifà; en acció de gràcies a la M. de D. del 
Sòl del Pont) 

DIUMENGE,dia 24: A les 11,00: Missa cantada (difs. Rosalia 
Rodríguez i Riera; Benet Compte i Serrat; per la 
pau del món) 
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BENEDICCIÓ DELS ANIMALS: Serà avui, diumenge, 
dia 17, festa de St. Antoni abat, a les 12, en sortir de missa. 

 

ORACIÓ I AMISTAT: Es trobaran el proper dimecres, dia 
20, a les 5, per fer una estona de pregària i afavorir l’amistat. 

 

CONFIRMACIÓ: Els dos grups de Confirmació es trobaran 
el proper divendres a les 9 i a 1 quart de 10; el primer per 
preparar la seva confirmació el 30 de gener, i l’altre per anar-se 
preparant per a la confirmació del curs vinent. 

 

CÀRITAS: Divendres passat, dia 15, a les 10 del matí, es van 
trobar tots els que es cuiden d’un hort amb els responsables de 
Càritas, per repassar com els va i per signar un petit contracte 
de responsabilitats. 
 

GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: No 
es trobaran aquesta setmana sinó l’altra: el dilluns, dia 25 a 
les 9, el grup de seniors, i el dimecres, dia 27, a 1 quart de 10, 
el de juniors.  

 

ENTERRAMENTS: Divendres, dia 8, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Josefa Boix i Sala, que morí el dia abans a 
l’edat de 90 anys. Diumenge, dia 10, el d’Enric Subiñà i 
Cutrina, que morí el divendres, a l’edat de 90 anys. Al cel 
siguin ! 

 

CAPELLES DE LA SAGRADA FAMÍLIA: Aquells que 
feu el servei de cuidar-vos de les capelletes de la Sagrada 
Família podeu passar pel despatx parroquial quan us vagi bé. 

 

DONATIUS: Se n’han rebut dos de 10, un de 20 i un de 50€ 
per les necessitats de la parròquia, i dos de 50 i un de 100 € 
per agermanaments  amb un nen de Bobog., i un de 5 i un de 
50 € per Càritas. Moltes gràcies. 
 

 


