
 

 

     cultes de la setmana 
     

      
canvi climàtic  

i els nostres  
canvis d’hàbits 

 

  
Fa anys que no teníem uns mesos de maig i juny tant calorosos 
i secs. Els focs d’aquesta setmana a les nostres comarques fan 
molt evident que estem davant d’un canvi climàtic. Canvi 
degut a l’activitat humana. Un model de creixement econòmic 
insostenible, que a part de les desigualtats socials que genera, 
comporta la destrucció de la casa comuna. Ja no és un 
problema de contaminació, sinó que estem destruint la 

creació.  
 El Papa Francesc escriu en 
l'encíclica Laudato Si: Viure la 
vocació de ser protectors de l’obra 
de Déu és part essencial d’una 
existència virtuosa, no consisteix en 
quelcom opcional ni en un aspecte 
secundari de l’experiència cristiana. 
I afegeix: Urgeix  recuperar els 
múltiples nivells de l’equilibri 
ecològic: l’intern amb un mateix, el 
solidari amb els altres, el natural 
amb tots els éssers vius i l’espiritual 
amb Déu. A partir d’aquí són 
moltes les accions individuals i 
comunitàries que estem fent i que 
tenim a l’abast per canviar els 

nostres hàbits de vida, i canviar els nostres consums energètics.  
 I això, té sentit amb la festa d’avui del Corpus? El mateix 
text del Papa ens ho diu: El diumenge, s’ofereixen com a dia 
del guariment de les relacions de l’ésser humà amb Déu, amb 
si mateix, amb els altres i amb el món. El diumenge és el dia 
de la Resurrecció, el «primer dia» de la nova creació,  Així, el 
dia de repòs, el centre del qual és l’Eucaristia, vessa la seva 
llum sobre la setmana sencera i ens motiva a incorporar-hi la 
protecció de la natura i dels pobres.  
 
 
DIUMENGE,dia 19:  A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Leonor 

Cubí i Joaquim Puigoriol )  

Dissabte,     dia 25:  A les 20,00: Missa (dif. Joan Puigbò i Aumatell)  

DIUMENGE,dia 26:   A les 11,00: Missa cantada (dif. Emília 
Casacuberta)  
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la campana avisa     BATEIG: Diumenge, dia 12, rebé el baptisme el nen Julen 
Sanz i Viñas, fill de Cristina i Víctor, apadrinat per Kevin i 
Andrea. Per molts anys! 

CASALOT: Aquest diumenge, dies 19, es reuneixen als locals 
del Casalot representants de tots els grup de Catalunya afiliats a 
l’organització d’esplais Esplac. Benvinguts i bona jornada. 

CÀRITAS: Es necessiten dues bombones de butà, plenes o 
buides. Trucar als tels. 630104478 i 938541024 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas. S’han 
rebut també per Càritas dues subvencions de l’Ajuntament de 
Roda de 2100 € cadascuna, una pel projecte Roda dedicat a 
infants i joves i l’altra per les despeses generals de Càritas. 
Representen el 70% de l’acordat; la resta es rebrà quan es 
presentin les factures amb què s’han gastat. També se n’ha 
rebut una de 1400 € pel projecte Roda-Bobog-Camerun. 
Moltes gràcies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


