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mort al mig del mar
i miracle de vida
d’uns quants socorristes

cultes de la setmana

Des del 2015 més de 20.000 persones han perdut la vida o
han desaparegut al mar en el seu intent d’arribar a Europa. Són
persones, una a una, no números, són fills, pares de família,
mares amb nadons, joves que fugen de la guerra o de la fam,
que cercaven un món millor.
La resposta de l’Europa dels drets humans ha estat posar
traves al seu pas per Lesbos, Líbia o Marroc pagant a aquests
governs perquè els retinguin i a més
posant traves a ser rescatats.
És enmig de tanta mort on es
produeix el miracle de tota una colla de
voluntaris que es juguen la vida per
treure de l’aigua els que estan a prop de
l’ofec. Open Arms (braços oberts), n’és
un exemple, una colla de voluntaris
encapçalats per Òscar Camps, un
socorrista de Badalona que en veure els
cadàver d’un infant estès a la platja deixa
la seva petita empresa i se’n va a salvar
nàufrags d’una mort segura. Se li
afegeixen uns quants voluntaris, més tard
poden disposar d’uns petits vaixells, i així
durant els set anys que són al mar han aconseguit ajudar a
143.358 persones.
Open Arms, amb els voluntaris i vaixells que tots hem
vist, és un esclat d’humanitat, d’evangeli, obrir els braços a qui
necessita ajuda, i també un model de denúncia sobre Europa,
com feien i fan avui els profetes de veritat. L’Òscar Camps, i de
retop els seus companys, té ben merescut el reconeixement
que li fa la UVic, dimecres, 29 de juny, atorgant-li el doctorat
Honoris Causa.

Dissabte, dia 11:
DIUMENGE,dia 12:

A les 20,00: Missa (difs. Penya Blaugrana)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Port i
Codina)

Dissabte,

A les 20,00: Missa (difs. Josep Serra i Rovira;
Dolors Crosas i Caballeria)

dia 18:

DIUMENGE,dia 19:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Carles Serra)

la campana avisa

CASALOT: Aquest dissabte i diumenge, dies 11 i 12, el

Casalot celebra el final de curs amb diferents jocs i activitats,
quedant-se a dormir als locals, i amb un dinar amb els pares el
diumenge. Bon final de curs.
AGERMANAMENT:

Dissabte,
dia
18,
els
socis
d’Agermanament sense fronteres de tot Catalunya faran
l’assemblea anual als locals de la nostra parròquia. S’acabarà
amb una xerrada oberta a tothom d’en Francesc Mateu,
exdirector d’Intermon, sobre el tema Mirada cap el futur de la
cooperació. A les 2 es clourà amb un dinar al restaurant de can
Planolas.
GRUP REVISIÓ DE VIDA: Es trobaran dissabte vinent, dia

18, a 2 quarts de 5 de la tarda per parlar de la seva vida i de la
fe.
BATEIG: Diumenge, dia 5, rebé el baptisme la nena Maria

Picanyol i Jutglar, filla de Jordi i Anna. Per molts anys!

CÀRITAS: Es necessiten dues bombones de butà, plenes o

buides. Trucar als tels. 630104478 i 938541024

NETEJA ESGLÉSIA: Es necessiten dues voluntàries per

sumar-se al grup de neteja ja que ha quedat reduït. Dijous, dia
9, a la tarda l’equip de neteja de l’església la deixà neta i
polida, com fa el grup de la capella del Cap del Pont. Moltes
gràcies.
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 6, es celebrà el Funeral i

l’Enterrament de Sebastián Soriano i Bravo, que morí el dia
abans a l’edat de 87 anys. Dimecres, dia 8, el de Rafael Ballús i
Padrós, que morí el dia abans a l’edat de 87 anys. Al cel siguin!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 i un de 250 € per
Càritas. Moltes gràcies.

