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fent de l’empobriment
creixent
un signe de vida

cultes de la setmana

La pobresa extrema es localitzava a les zones rurals i afectant,
sobretot, a països dels continents Africà, Asiàtic i Sud-americà
per motius de guerra, sequera extrema i per l’explotació que
reben dels països més rics. Però ara, a més d’aquestes zones, la
pobresa en els nuclis urbans de tot el món ha crescut, també
en els països rics. En són moltes les causes i, per descomptat,
la pandèmia ho ha accelerat i visualitzat.
També és cert que
l’augment de les desigualtats entre la població fa que
aquells que són rics esdevenen més rics i els pobres es
van tornant cada vegada
més pobres. Hauria de ser
una obligació treballar per
aquesta xacra amb polítiques de protecció social tot
vetllant per elles i protegintles de qualsevol exclusió i
discriminació.
Amb les
mancances d’aquestes polítiques, que haurien de desenvolupar els governs, és una bona
notícia i un signe de vida el que fan moltes entitats socials a
nivell local i mundial, així com Ong’s i voluntaris, que
dediquen temps i recursos a apaivagar l’empobriment de
moltes famílies i persones d’arreu del món. A més a més, és
important la tasca que aquestes organitzacions fan per
denunciar aquests desequilibris.
En l’evangeli d’avui, Joan recull aquestes paraules de
Jesús: Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als
altres tal com jo us he estimat. Això és el que realment ens
hauria d’empènyer a tots els cristians: caminar ajudant i
acompanyant als pobres tal com ens va ensenyar Jesús.

DIUMENGE,dia 15:

A les 11,00: Missa cantada (difs. família Roca
Oliver; Carme Faro i Lobo; a la Sda. Família, i
als sants Helena, Llúcia, Cosme i Damià)

Dissabte, dia 21:

A les 20,00: Missa (dif. Serafín Lara i Carrillo)

DIUMENGE, dia 22:

la campana avisa

A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Port i
Codina, cap d’any; Jordi Vilaregut i Codina;
Esquerrà, Soldevila, Ribó i Gallifa)

PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 21, a 1 quart de 8, hi

ha trobada amb tots els pares que tenen infants que es
preparen per a la Primera Comunió.

MISSA FAMILIAR: Dissabte, dia 21, a les 8 del vespre es

celebrarà la missa acompanyats dels infants i pares que es
preparen per a la Primera Comunió.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 250 € per Càritas. Moltes
gràcies.

XERRADA SOBRE EL TENIR CURA: Dimecres, dia 25, a

les 8, als locals de la parròquia, es farà la xerrada del tercer
trimestre d’aquest curs sobre el “La cura, el nou llenguatge de
la compassió”. Les tres primeres les van fer en Francesc Mateu,
en Salvador Cardús i Mn. Joan Torra. Aquesta vegada a càrrec
d’una feligresa de la nostra comunitat, l’Ester Busquets,
professora de bioètica de la universitat de Vic i coordinadora
de la càtedra de bioètica. Guardeu-vos la data.

TERCER TRIMESTRE
25 / maig / 2022
Conferència: La cura, el nou llenguatge de la compassió
Ester Busquets
Parròquia de Roda. A les 20:00 h
1 / juny / 2022
Conversa al voltant de la compassió
Parròquia de Roda. A les 20:00 h

