ANY XXXIX+ Núm 1730
Diumenge XIV durant l’any
3 de juliol del 2022

Fa pocs dies que una bona colla
d’immigrants morien en l’intent de passar la
tanca de Melilla, a causa de l’actuació de les
policies marroquina i espanyola; són
persones que només pretenien tenir una
vida millor marxant de la pobresa o de la
guerra als seus països. Europa els barra el
pas a Melilla, a Líbia, a Lesbos amb tanques
de mort, el mateix temps que els robem la
riquesa des de fa segles, com mostra
l’acudit. Pot passar cap aquí la seva riquesa
però no ells.
Pocs dies després l’OTAN reunida a
Madrid prometia que augmentaran extraordinàriament els pressupostos en armament.
És la resposta que amb l’excusa de Putin es
dona al món sencer. I l’ajut als països
pobres, i l’assistència als desvalguts socials
d’aquí?
Enmig d’aquest panorama com
queden els drets humans, els drets socials
aquí i allà? Així parla Isaïes en una situació
semblant: Ai dels qui fan lleis injustes i

promulguen decrets opressors! Neguen la
justícia als febles, roben el dret als pobres
del meu poble; les viudes són el seu botí,
espolien els orfes. Què fareu el dia que us
demanaran comptes? Jesús es va fer seu
aquest missatge.
elDiario.es

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 3:
Dissabte, dia 9:
DIUMENGE,dia 10:
Dissabte, dia 16:
DIUMENGE,dia 17:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Pere Freixa i
Verdaguer)
A les 20,00: Missa (dif. Joan Ballès)
A les 11,00: Missa cantada (dif. Marcel Serra)
A les 20,00: Missa (dif. Miquel Sayós)
A les 11,00: Missa cantada (difs. família
Puigoriol Casas)

la campana avisa

FINAL DE CURS PARROQUIAL A STA. MAGDALENA:

Divendres, dia 8, a les 7, com es va fer el curs passat, es
celebrarà el final de curs a Sta. Magdalena. Tothom hi està
convidat. Es sortirà de la plaça Verdaguer. Qui tingui cotxe
que en porti i qui no podrà pujar a un dels diferents cotxes
que hi aniran. Només cal que ho feu saber abans per fer un
càlcul pel piscolabis que es farà després de la pregària.
CÀRITAS: Dimecres, dia 6, els diferents grups de conversa

per l’aprenentatge del català, acompanyats per les seves
tutores, faran una sortida a Sta. Magdalena tot celebrant el final
del curs.
També el dimecres, dia 26, a les 7, trobada entre Càritas i
l’Ajuntament per preparar el treball de col·laboració mútua del
curs vinent sobre els diferents projectes en què participen les
dues entitats.
CASAMENT: Dissabte, dia 9, han celebrat el sagrament del

matrimoni en Miquel Vila i Cullell, fill de Miquel i Immaculada,
i la Laia Barea i López, filla de Carmelo i Francesca. Per molts
anys!
OBRES AL CALL DEL SÒL DEL PONT: Durant una colla

de dies a causa de les obres no es podrà baixar pel call del Sòl
del Pont ni pujar pel pont, però es pot arribar fins davant de
l’església venint conta direcció permesa des de la plaça major.
ENTERRAMENTS: Dimarts, dia 28, es celebrà el Funeral i

l’Enterrament de Maria Rosales i Redondo que morí el dia
abans a l’edat de 92 anys; dimecres, dia 29, el de Rafael Solé i
Pararols, que morí el dia abans a l’edat de 94 anys. Al cel
siguin!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 70 € per les necessitats de

la parròquia i un de 50 € per Càritas. Moltes gràcies.

