
 

 

     cultes de la setmana 
     

  
El comerç d’armes és una xacra lligada a la guerra. Amb la 
sensibilització dels països europeus pel conflicte a Ucraïna és 
un tema que sembla que torna a preocupar-nos. Però sempre 
hi ha estat. Mirat amb més profunditat es pot interpretar com 
una més de les explotacions dels països rics occidentals sobre 
la part del món més pobra, en especial Àfrica i  el Pròxim 
Orient.  

Els principals països productors d’armes es 
troben entre els primers i els compradors 
entre els segons. Les armes no només són 
instruments de mort sinó que consumeixen 
els recursos d’unes societats que s’haurien de 
dedicar a fer digne la vida dels que la formen. 
Per part dels venedors és un comerç 
execrable ja d’arrel, no és nomes vendre un 
producte superflu a un preu elevat. És molt 
pitjor. Amb la venda d’armes a més d’obtenir 
beneficis escandalosos també es mantenen 
enquistats conflictes que, de retop, fan que 
els territoris que els sofreixen es mantinguin 
en una situació de pobresa endèmica i 
d’espoli dels seus recursos naturals. 
 En una trobada de fa uns anys amb 

infants al Vaticà, el Papa Francesc va dir: “Per què tanta gent 
poderosa no vol la pau? Perquè viu de les guerres!”, Aquestes 
paraules no han perdut la seva força. ONGs i organitzacions a 
nivell internacional treballen per acabar amb el  que,  el 
mateix pontífex va anomenar “industria de la mort”. Cal 
perseverar i treballar  per acabar amb el comerç d’armes i totes 
les desgràcies que porta. Treballar per aconseguir el que Joan 
XXIII demanava a l’encíclica Pacem in terris “Cal que tots els 
pobles, en virtut d’un acord,  arribin a un desarmament  
simultani, controlat per mútues i eficaces garanties 
 
 
 
DIUMENGE,dia 22:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Port i 

Codina, cap d’any; Jordi Vilaregut i Codina; 
Esquerrà, Soldevila, Ribó i Gallifa)  

Dissabte,    dia 28:  A les 20,00: Missa (dif. Florenci Costa i Padrós)  
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la campana avisa     

DIUMENGE, dia 29:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Oleguer 
Puigoriol i Angeleta Aumatell) 

   

 
 
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Divendres, dia 27, a les 4, al 
jardí de can Planoles, es celebrarà la missa funeral per totes les 
persones de la Residència que han mort durant aquests anys 
de Covid, per a les quals no s’havia pogut fer cap acte de 
reconeixement. 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dilluns, dia 23, al 
Consell Comarcal es presentarà i discutirà el projecte de 
cooperació per a tota la comarca. La delegació 
d’Agermanament sense fronteres hi participa de fa temps. 

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es reunirà dissabte, dia 28, a 
2 quarts de 5 per parlar de la seva vida i de la fe. 

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 sobre3336 “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 

TERCER TRIMESTRE 
TERCER TRIMESTRE 

 


