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LAUDATO SI

“El que està
passant a la nostra casa”

“El que està passant a la nostra casa”
Fa poques setmanes la ciutat escocesa de Glasgow va acollir entre el 31
d’octubre i el 12 de desembre la COP26, la cimera internacional sobre el
canvi climàtic. Una cita organitzada sota el paraigües de les Nacions Unides
i que perseguia encarrilar la lluita contra l’escalfament global.
Davant de tota aquesta problemàtica, el Papa Francesc proposa aturar-nos
a considerar el què està passant a la nostra casa , la casa de tots. Malgrat
s’adverteix una creixent sensibilitat respecte a l’ambient i a la protecció de la
natura, i observem que creix una sincera i dolorosa preocupació pel que està
passant amb el nostre planeta, el Papa Francesc considera que caldria convertir en sofriment personal allò que li passa al món, i així reconèixer quina
és la contribució que cadascú pot aportar.
A partir d’aquí el Papa analitza tot una colla d’elements que al seu parer
serien responsables de la situació en que ens trobem.
Contaminació i canvi climàtic.
Existeixen diverses formes de contaminació que afecten a les persones, contaminants atmosfèrics, inhalació de fums,...També la contaminació produïda
pels residus .Es produeixen centenars de milions de tones de residus per
any, la major part no biodegradables, la terra sembla convertir-se en un immens dipòsit de porqueria, la cultura del rebuig acaba afectant el planeta.
. El canvi climàtic és un problema global amb greus dimensions ambientals,
socials, econòmiques, distributives, polítiques i planteja un dels principals
desafiaments actuals per a la humanitat. Cal recordar que el clima és un bé
comú, de tothom i per a tothom.
La Qüestió de l’aigua
L’aigua potable és indispensable per a la vida humana i per a sustentar
els ecosistemes terrestres i aquàtics. Els països rics fan un malbaratament
d’aquest recurs tan preuat: ús abusiu, contaminació de les aigües, etc...
El Papa recorda: l’accés a l’aigua potable i segura és un dret humà bàsic,
fonamental i universal, perquè determina la sobrevivència de les persones, i
per tant és condició per a l’exercici dels altres drets humans.

Pèrdua de biodiversitat
Els recursos de la terra són actualment depredats a causa de formes immediatistes d’entendre l’economia i l’activitat comercial productiva. Cada any
desapareixen milers d’espècies vegetals i animals que ja no podrem conèixer,
perdudes per sempre. En la protecció de la biodiversitat, els especialistes insisteixen en la necessitat de posar especial atenció en les zones més riques en varietat
d’espècies i en els anomenats “pulmons” del planeta reblerts de biodiversitat.
Deterioració de la qualitat de la vida humana i Degradació social
Si tenim en compte que l’ésser humà també és una criatura d’aquest món,
que té dret a viure i a ser feliç, no podem deixar de considerar els efectes de
la degradació ambiental. Les grans ciutats amb un creixement desmesurat
i desordenat, la contaminació, l’agressivitat social, el consum creixent de
drogues, el creixement del món digital, la pèrdua d’identitat, etc...són signes
d’una veritable degradació social, d’una silenciosa ruptura dels llaços d’integració i comunicació social.
Injustícia planetària
La deterioració del ambient i de la societat afecten d’una manera especial
als més febles del planeta, la gent més pobre. La injustícia no afecta sols
individus, sinó països sencers, i obliga a pensar en una ètica de les relacions
internacionals.
La feblesa de les reaccions
Mai no hem maltractat i ferit la nostra casa de tots com en els darrers dos
segles. El problema es que fa falta construir lideratges que marquin camins.
Crida l’atenció la feblesa de la reacció política internacional.
Diversitat d’opinions
Tot aquests debats han portat a diversitat d’opinions, els que creuen en
el mite del progrés (tot es resoldrà) i a l’altre extrem , els que entenen que
l’ésser humà només pot ser una amenaça i cal reduir la seva presència en el
planeta. L’Església entén que ha d’escoltar i promoure el debat honest, sempre podem reorientar el rumb i fer alguna cosa per resoldre els problemes.
Pilar Pous Altafaja

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 17, festa de sant Antoni
abat, a les 12: difunts del Gremi
dels Tonis. Dimarts 18, a les 9:
família Camacho Gallego. Dimecres 19, a les 9: Isidre Sala. Dijous
20 ,: a les 9: esposos Eudald Miró
Güell i Maria Bonet Espinet. Divendres 21, a les 9. Dissabte 22, a
les 20: esposos Trinidat Zambrano
i Sebastià Montero. Diumenge 23,
a les 10: missa en acció de gràcies a sant Antoni. A les12: Rosalia
Torrent Teixidó (18è aniv.); famíla
Poblet Freixa.
SANT ANTONI
Dilluns, dia 17 festa de sant Antoni abat, missa cantada a les 12.

Diumenge dia 23 a les 10, missa
en honor del Sant.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 22, a les 19. Diumenge
23, a les 11.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 17, a les 19. Dimarts 18, a
les 19. Dimecres 19, a les 19. Dijous 20, a les 19. Divendres 21, a
les 19. Dissabte 22, a les 18. Diumenge 23, a les 10.
EXÈQUIES
Alfonso Duran Leonart (93 anys)
C/ Voltregà, 85.

MOVIMENT PARROQUIAL 2021
Homes Dones
nois noies
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Santa Maria
Sant Pau
Gràcia

30
13
13
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22
12
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35
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Santa Maria
Gràcia

5
3

3
1

8
4
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Sant Pau
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Santa Maria			
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