ANY XXXV+ Núm 1550
Diumenge XXIII del temps ordinari
9 de setembre del 2018

70è aniversari
dels Drets Humans

cultes de la setmana

Article 15: Ningú no pot ser privat arbitràriament de la seva
nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.
Continuant la celebració del 70è aniversari dels Drets
Humans ens trobem davant la Diada Nacional de Catalunya,
l’11 de setembre, dia en què es recorda la història, els
atropellaments, i el desig profund de voler ser una nació com
tantes d’altres. L’article 15è ens recorda el dret fonamental a
no ser privats de la nacionalitat ni del dret a canviar-la. No és
una opció política bandejable, és un dret fonamental.
Ja en el document Arrels Cristianes de Catalunya, del
1985, tots els bisbes de Catalunya afirmen: “donem fe de la
realitat nacional de Catalunya que exigeix una adequada
estructura juridicopolítica que faci viable l’exercici dels drets
esmentats... un poble que té consciència de la seva història
anterior a la formació de l’estat... només serà possible avançar
en aquesta direcció si les formes politicoadministratives de
l’Estat no el priven del seu desenvolupament natural”.
Cal distingir sempre entre allò que és una opció de
partit i allò que és un dret fonamental, distinció no fàcil, i que
un cristià hauria de tenir sempre present, sigui quina sigui la
seva opció política.
L’esguard ha d’estar posat en el nostre referent
fonamental, Jesús. La defensa dels drets fonamentals que
topaven amb certes opcions polítiques del moment li
comportaren greus problemes, i l’acusació feta per les forces
governamentals i religioses d’aquell moment no el féu desdir
de la defensa del seu Poble, de la Veritat, de la Justícia, de
l’Amor als més Febles, encara que les bastonades, la presó i un
judici injust pretenguessin eliminar-lo.
DIUMENGE, dia 9:
Dijous,

A les 11,00: Missa cantada (dif. Ma Luisa Téllez i
Colomo)

dia 13: A les 19,00: Novena i Missa (dif. Ma Àngels Serra)

Divendres, dia 14: A les 19,00: Novena i Missa (dif. Maria Prat i
Oriols)
Dissabte, dia 15: A les 19,00: Missa (difs. esp. Josep Ribas i
Modesta Sala; Manel Carol i Torrents)
DIUMENGE,dia 16: A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Rifà i Bau;
difunts del barri de la Creu i Fontanellas; en ac. de
gr. a la M. de D. del Sòl del Pont pels 50 anys de
matrimoni de R-D; en ac de gr. a la M. de D. del
Sòl del Pont pels 61 anys de matrimoni)

la campana avisa

FESTA DE LA GENT GRAN: Es celebra avui amb l’ofici a
les 11, acompanyats per la coral Vila i Formosa, amb els
homenatges tot seguit i amb el dinar a la porxada de can
Planoles.
GRUP RODA-BOBOG: Divendres, dia 14, a les 9, es
trobaran tots els components del grup per fer balanç del fet fins
ara i preparar els actes pels propers mesos.
CASALOT: Dissabte, dia 15, a dos quarts de quatre, es
trobaran tots els monitors per fer una tarda de formació i
preparar-se així pel curs que comença.
PRIMERES COMUNIONS: Els pares que vulguin que els
seus fills es preparin per la Primera Comunió ja poden passar
pel despatx parroquial a apuntar-los.
NOVENA A LA CAPELLA DEL SÒL DEL PONT: Des
del dijous, dia 13, fins el dia de la festa major es celebrarà la
novena i la missa a la capella del Sòl del Pont, a les 7.
ENTERRAMENT: Dimecres, dia 5, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Josep Camprubí i Soler, que morí el dia abans
a l’edat de 81 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € i un de 20 per Càritas,
i tres de 81€ i un de 750€ per Bobog-Camerun. Moltes gràcies.

