
                                                                                                
Fa pocs dies que el govern de Madrid ha fet anul·lar les lleis 
catalanes contra la pobresa energètica i contra els desnonaments que 
anaven a favor de la gent més necessitada. Ho ha fet denunciant-les 
al Tribunal Constitucional. Eren lleis votades pel Parlament de 
Catalunya, una d’elles per unanimitat de tots els partits. 
 Qui en surt afavorit? Els bancs, caixes i les companyies 
elèctriques. Qui en surt perjudicat? La gent que no pot pagar la llum 
i el gas a l’hivern, i els que no poden pagar el pis que se’ls han 
quedat bancs i caixes. 
 Els poders polítics no haurien d’estar al servei de la societat, 
especialment dels que no es poden pagar ni l’electricitat ni el pis 
perquè no troben treball o tenen un sou de fam? Tornem estar 
davant l’acord de polítics i poders econòmics per enriquir-se tot 
espoliant les classes socials que més ho necessiten. En aquest cas no 
són les persones particulars les que abusen sinó els poders constituïts. 
 Si humanament això ja va contra els drets més elementals de 
les persones, cristianament és negació de Jesucrist, tot i que alguns es 
professen cristians públicament: Ja sabeu que els governants 
de les nacions les dominen com si en fossin amos... Al final el rei els 
dirà: aparteu-vos de mi perquè estava en necessitat i no em vau 
atendre. Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser 
important enmig vostre, que es faci el vostre servidor... 
 Compte a qui votem ara que s’acosten eleccions. 

 
 
 
 
 

DIUMENGE, dia 8:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Ton Vilar i fill 

Josep Ma; Miquela Torras i Masramon; en acció 

de gràcies pels 90 anys de vida) 

Dilluns,         dia 9:    A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 

la Mare de Déu del Sòl del Pont) 

Dimarts,      dia 10:    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Carles Serra) 

Dimecres, dia 11:  A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. Pere Puigbò i 

Angeleta) 

Dijous,        dia 12:    No hi ha missa  

Divendres,  dia 13:    A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la 

parròquia) 

Dissabte,    dia 14:    A les 19,00: Rosari i Missa (difs. Montserrat Puig i 

Estrada; en acció de gràcies a Sta. Llúcia) 

DIUMENGE,dia 15:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramona 

Rosanas i Moratona; Loreto Ballana i Coma; en 

ac. de gr. pels que fan 70 anys; a honor de St. 

Isidre i pels difunts socis del Sindicat de pagesos) 
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la campana avisa    la campana avisa    ASSEMBLEA PARROQUIAL: Dissabte passat, durant 
tota la tarda, una quarantena de persones es reuniren en 
assemblea. Com es pot dinamitzar millor la litúrgia, les 
diferents activitats, quins reptes tenim? Foren algunes de les 
moltes qüestions que sorgiren. S’acabà amb una missa molt 
participada. L’ambient fou excel·lent tota la tarda. D’aquí a uns 
dies ja es publicaran les conclusions a què s’arribà. 
 

CÀRITAS: Dimecres, dia 11, a 2 quarts de 9, els voluntaris 
de Càritas de tot l’arxiprestat tenen una sessió de formació a 
Torelló sobre “Els reptes de Càritas”. 
 

MISSA AL SÒL DEL PONT: Durant tots els dies feiners 
del mes de maig la missa es celebra al Sòl del Pont com és 
costum cada any. 
 

ENTERRAMENT:  Dimecres, dia 4, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Antonio Estrella i Soriano, que morí uns dies 
abans, a l’edat de 71 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € i un de 5 per Càritas. 
Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 


