
Els profetes i Jesús mateix van ser proclamadors de pau, de 
concòrdia, de protecció dels més febles, perquè volien ser 
ambaixadors de Déu, i per aquesta mateixa raó, per fidelitat a 
Déu i al seu poble, van haver de denunciar els atropellaments 
flagrants contra aquest poble, comesos per aquells que 
n’havien de ser els primers servidors, les autoritats polítiques i 
religioses. Això els comportà ser perseguits, empresonats i a 
vegades condemnats a mort, com a Jesús mateix. 

Des d’aquest humil full parroquial també nosaltres voldríem ser 
sempre només proclamadors de paraules de concòrdia, però 
quan el poble ha estat atropellat tan durament ens veiem 
empesos a: 

DENUNCIAR LA VIOLÈNCIA del dia 1-O que tothom 
ha pogut constatar contra gent pacífica, indefensa, aixafant-la, 
tirant-la per terra o escales avall, ferint cossos i esperits, 
rebentant portes... Una violència perpetrada per les “forces 
d’ordre”, manades per les més altes autoritats de l’estat. 

DENUNCIAR LES MENTIDES, per part d’aquells que, 
després d’haver fet l’anterior, diuen que la violència va ser 
proporcionada, que va ser la gent indefensa qui va atacar la 
policia, afirmant que els més de vuit-cents ferits era un invent 
dels polítics catalans, que les paperetes i les urnes s’havien 
manipulat...Tanta violència i tanta mentida, que el rei va 
oblidar en el seu discurs, van abocant la societat cap a camins 
de falsedat. Tots n’hem quedat afectats, tots en rebem les 
conseqüències. 

FER UNA CRIDA AL DIÀLEG, sense condicions prèvies 
de cap mena. Aquest és el nostre desig. Cal parlar des de les 
més altes esferes sense amagar-se darrera lleis canviables, amb 
actitud sincera, sense negar els drets fonamentals de cap nació, 
sabent que la convivència pacífica i el diàleg són un bé tan 
preuat que ha d’estar a primer pla en el nostre dia a dia.  
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DIUMENGE, dia 8:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Montserrat Farrés 
i fill Genís Datzira; Gaspar Bau i Gubieras i 
familiars difunts; D.A. en acció de gràcies a la M. 
de D. del Sòl del Pont)  

Dilluns,         dia 9:    A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 
parròquia) 

Dimarts,       dia 10:    A les 19,00: Rosari i Missa (a la M. de D. del Sòl 
del Pont en acció de gràcies) 

Dimecres,    dia 11:    A  les 19,00: Rosari i Missa (dif. Ma Àngels Obiols 
i Prat) 

Dijous,         dia 12:    No hi ha missa  
Divendres,   dia 13:    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Joan Ballès)  
Dissabte,     dia 14:    A les 20,00: Missa (difs. Jaume Loreto i fills) 
DIUMENGE, dia 15:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Domingo Roca i 

Terricabras) 
 
 
 
 
 
GRUP AGERMANAMENT RODA-BOBOG: Dimarts, 
dia 10, a les 9, es reunirà part del grup per preparar, amb totes 
les escoles, una festa pel 26 de novembre, per presentar un 
llibre sobre el Camerun. 
 
MISSA FAMILIAR: Divendres, dia 13, a 1 quart de 10, es 
trobarà el grup per preparar la propera missa familiar del dia 
21 a les 8. 
 
PRIMERA COMUNIÓ: Aquesta setmana és la darrera per 
apuntar els nens que es volen preparar per a la Primera 
Comunió. Han d’haver nascut el 2009 o abans. 
 
CONFIRMACIÓ: Ja poden començar a apuntar-se els nois i 
noies que volen preparar-se per a la confirmació del 2019. 
Han d’haver nascut el 2003 o abans. 
 
CASALOT: Aquest dissabte, dia 7, a les 4 s’ha iniciat el curs 
del Casalot, amb trobada de pares, infants, joves i monitors.  
 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 75 € per Bobog-Camerun, 
un de 75 per la parròquia i un de 50 per Càritas. Moltes 
gràcies!  

cultes de la setmana 


