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Primer…, la justícia!
Cerqueu el bé i no el mal; així trobareu
la vida, i el Senyor, Déu de l’univers, serà
amb vosaltres, tal com ara preteneu.
Avorriu el mal i estimeu el bé, defenseu
la justícia a l’hora de jutjar. Qui sap si el
Senyor de l’univers encara es compadirà
d’una resta de Josep. Diu el Senyor:
«Odio les vostres festes, no en vull saber
res, fins els holocaustos dins les vostres
solemnitats em desagraden; les ofrenes
que em presenteu no em complauen ni
faig cas de les víctimes de comunió.
Allunya de mi la gatzara dels teus cants,
no vull sentir més el so de les arpes. Jo
voldria veure la justícia corrent a dolls
com un rierol i que la bondat es
convertís en un riu inestroncable».
( Amós 5,14-15, 21-24)

Pregàries pels captius del missal catòlic.
Oh Déu, el vostre Fill va prendre la condició
d’esclau per redimir els homes de la captivitat del
pecat. Concediu als vostres servents captius la
llibertat amb la qual vau dotar tots els homes, fills
vostres (Col·lecta).
Per aquest sagrament de la redempció humana
que us oferim, Senyor, feu que els vostres servents
siguin alliberats de la captivitat i frueixin sempre de
la llibertat dels fills de Déu (Ofrenes).
En celebrar, Senyor, l’eucaristia, que és el preu de
la nostra llibertat, us supliquem pels nostres
germans: allibereu-los de la captivitat i feu-los
servidors de la vostra justícia (Postcomunió).

Justícia..., i llibertat!
Hi ha coses sagrades, per a Déu també, i una d’aquestes
és la justícia. Sagrades perquè sagrada és la vida,
sagrades perquè asseguren la vida de tots. Però des de
sempre, no només ara, moltes vegades la justícia ha
estat feta a mida dels qui tenen el poder, en defensa
dels seus interessos. I Déu, que dóna la vida a tots igual,
no accepta diferències de qualitat vida. La justícia és
justícia si la vida és igual de respectada. I sense la
justícia, tota la resta de la vida social queda desvirtuada,
ja tot és dependència.
També la justícia es manipula. I, llavors, els ciutadans
són ostatges. Mai la llibertat hauria de ser moneda de
canvi de la convivència, per no viure una pau de
cementiris a la ciutat. I els qui pateixen la injustícia, la
presó i l’exili, llavors es tornen profetes de la justícia,
consciència de tot un poble. Els màrtirs d’un poble
també són llavor de nous ciutadans compromesos. La
llibertat és el bé suprem de les persones i els pobles; i la
justícia és servidora d’aquesta llibertat.
És la fe en el Déu de la vida un motiu més, últim, que
ens compromet en la promoció humana, i la
democràcia i la llibertat. No podem viure la història com
espectadors, volem ser protagonistes.
L’amor, el compromís, pel nostre país, la nostra terra,
ens fa universals, perquè la causa del nostre poble, és la
causa de tots els pobles.
Continuen les notícies de llibertat a Catalunya i, així, la
causa dels presos i exiliats, és la causa de tot un poble,
cada dia, per sempre ja, sense marxa enrere.
Per què els acords internacional pels drets humans i
dels pobles no es respecten ara i aquí? Vol dir que els
interessos econòmics i les ideologies són més fortes que
la veritat i la justícia.
J. Miquel Baylach G.

El que és just no és altra cosa
que el que convé al més fort (Plató,
Tasímac a La República)

Notícies de Llibertat...

PACTE DE DRETS CIVILS I POLÍTICS
(Nova York 1966)

“Tots els pobles tenen dret a
l’autodeterminació. En virtut d’aquest
dret determinen lliurement el seu
estatus polític i procuren lliurement pel
seu desenvolupament econòmic, social i
cultural”
L’Estat espanyol va ratificar aquest tractat
internacional i, per això, ja en forma part del seu
ordenament jurídic segons la Constitució al n. 96.1 i
10.2 (publicat al Boletín Oficial del Estado el 30
d’abril de 1977).

30 de juny: sardana groga: una ballada multitudinària va
encerclar l’estany de Banyoles per reivindicar la llibertat dels
presos polítics.
2 de juliol: un informe del Síndic de Greuges de Catalunya
afirma que a les escoles catalanes es garanteix el pluralisme i
certifica que no existeix un problema d’adoctrinament .
4 de juliol: Barcelona rep els 60 immigrants que van ser
recollits pel vaixell “Open Arms” quan anaven ala deriva i són
traslladats a centres d’acollida.
4 de juliol: justícia per a Víctor Jara; la justícia xilena
condemna a vuit exmilitars per l’assassinat del cantautor
l’any 1973.
4 de juliol: es constitueix al Parlament de Catalunya una
comissió d’investigació del 155, el context polític previ i els
fets de l’1 i el 3 d’octubre, el discurs del rei...
5 de juliol: els presos polítics arriben a Catalunya amb
manifestacions en favors de l’alliberament i s’arxivin les
causes penals.
5 de juliol: els partits en favors de la independència acorden
al Parlament reiterar els objectius polítics de la resolució del
9-N i tramitar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional.
5 de juliol: manifest “Drets i Llibertats” de més de duescentes persones del món de la cultura, el periodisme, l’esport
i moviments socials que reclama la derogació de la llei
Mordassa, la reforma del Codi Penal i la limitació de la presó
provisional; com a resposta unitària a la regressió dels drets i
llibertats a l’Estat espanyol ((Lafede.cat).
6 de juliol: els bisbes catalans, en una nota de premsa, es
manifesten a favor de l’acostament dels presos polítics i de
manen solucions justes i acceptables per a tothom, i diàleg.
6 i 7 de juliol: col·lectius de bombers, mestres i treballadors
expliquen a Barcelona experiències de rebel·lió en una taula
de Veus contra la repressió política, social i sindical.
12 de juliol: l’audiència de Schleswig-Holstein descarta
extradir el president Puigdemont per rebel·lió.
19 de juliol: la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social (amb
35 federacions i organitzacions) celebra 15 anys de defensa
dels drets socials i lluita contra les desigualtats.
20 de juliol: una cadena humana rep Carme Forcadell a la
presó del Catllar, la qui va ser presidenta del Parlament i
defensora de la llibertat del Parlament a parlar de tot.
16 d’agost: els mitjans de comunicació nord-americans
publiquen editorials que denuncien els atacs del president
dels EUA Trump.

Ntra. Sra. de la Llibertat, pregueu per nosaltres!
Profetessa de l'Alliberament, trobadora del Magníficat a les muntanyes de la
Judea i des de la testa cisellada de Catalunya: manteniu-nos el cap ben arrelat
en el seny de casa i net de tota mentida forastera, deslliureu el nostre esperit
de tota mena d'esclavatge i de corrupció, i confirmeu-nos com a militants
indefectibles de la Causa d'aquell Alliberament total amb que el vostre Fill ens
ha alliberat per sempre.
De la Visita a Santa Maria, del bisbe Pere Casaldàliga, n. 3.

