
 

 Aquests dies el dret a decidir se'ns ha presentat amarat de contingut 

polític i acompanyat de tota mena de proclames. Són paraules que 

generen adhesions apassionades i reprovacions crispades. 

 El dret a decidir no es pot fonamentar en cap opció política 

sinó en el més elemental de la llibertat humana. A diferència dels 

animals, que actuen només moguts pels instints, els éssers humans 

podem decidir, amb la pròpia consciència, quin ha de ser el nostre 

comportament. La capacitat d’actuar d’acord amb les pròpies 

conviccions és el més fonamental de la nostra llibertat. Ningú, ni en 

nom d’una ideologia, ni en nom d’una religió, menys en nom d’una 

opció política, té el dret de limitar aquesta capacitat última de 

decisió de la persona.  

 Igualment passa amb els pobles. El català, com qualsevol 

poble, és una comunitat humana d’éssers humans lliures i ningú, en 

nom de res,  pot impedir-nos decidir quina orientació volem donar al 

nostre futur. 

 Recordem el que aquests dies ha dit públicament Krzysztof 

Chamarsa, secretari de la Comissió Teològica Internacional i 

membre de la Congregació per la Doctrina de la fe: «El dret 
d'autodeterminació d'una nació forma part dels drets de l'home...La 
més important part dels drets de les nacions és el dret a la 
independència». 
 Avui toca anar a votar; que cadascú voti a consciència i en 

llibertat, mai condicionats per la por. Que Catalunya (i no d’altres) 

decideixi cap on vol anar. 

 
DIUMENGE,dia 27: A les 11,00: Missa cantada (difs. . Miquel Freixa i 

Bosch; Miquel Novellas i Riera; Pere Novellas i Vila; 
germans Lladó; Margarita Puigdollers i Roma)  

Dilluns,        dia 28: A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a la 
M. de D. del Sòl del Pont) 

Dimarts,      dia 29: A les 12 Missa cantada a St. Miquel de la Guàrdia. 
A les 19,00: Rosari i Missa (difs. Família Crosas 
Caballeria; Miquel Vilar i Blanch) 

Dimecres,   dia 30: A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 
parròquia) 

Dijous,         dia 1: No hi ha missa 
Divendres    dia 2: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Miquel Codina i 

Pujol) 
Dissabte,     dia 3: A les 20,00: (difs. Josep Serra i Jofre; Montserrat 

Puig i Estrada)   
DIUMENGE, dia 4: A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramona Rosanas 

i Moratona; Família Quintana Banús; Margarita 
Puigdollers i Roma; esp. Roqué Vallbona i filla 
Marina) 
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ESCOLA DE BOBOG: Dilluns, dia 28, a les 5, es reunirà el 

grup que vetlla per l’agermanament amb Bobog per mirar com 

se’ls continua ajudant en el manteniment de l’escola. 

Celebrem que aquest dilluns passat, dia 21, l’escola ja va 

començar encara que sense taules ni cadires (les estan fent ells 

mateixos), ni la cuina instal·lada. Ja els hem enviat els 1700 € 

que necessiten per taules, cadires, instrumental de cuina... 

 

CÀRITAS: Càritas ha rebut la subvenció de 5.000 € de 

l’Ajuntament pel conveni de col·laboració que hi ha des de fa 

uns anys.  

Dilluns es trobarà l’equip de voluntaris que ha treballat en tot el 

procés de les patates. Recordeu que se n’han recollit uns 

10.000 kgs. 

 

FESTA MAJOR A LES MASIES: Dimarts, dia 29, festa 

de St. Miquel de la Guàrdia, a les 12 s’hi celebrarà l’Ofici 

tocat i cantat per la cobla Genisenca, seguit d’una ballada de 

sardanes davant de l’església. 

 

CONSELL PASTORAL: Dimarts, dia 29, a 1 quart de 10, 

es trobaran tots els membres del Consell per preparar el nou 

curs, i l’Assemblea parroquial per d’aquí a unes setmanes.  

 

CASALOT: Comença les seves activitats el proper dissabte, 

dia 3, amb trobada d’infants i de pares. Recordeu que es 

recomana vivament portar-hi la mainada per la bona educació 

que se’ls dóna mitjançant el lleure. 

 

PRIMERA COMUNIÓ: Fa quinze dies que els pares ja 

poden apuntar els nens i nenes que vulguin fer la Primera 

Comunió. El despatx està obert tota la tarda dels divendres. 

 

BATEIG: Dissabte, dia 19, dins la cerimònia del casament 

dels pares, es celebrà el bateig de Thiago Vargas i Fernández, 

fill d’Abel i Ana, apadrinat per Juan i Ivet. Per molts anys ! 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 150 € per l’escola de 

Bobog (Camerun). Moltes gràcies. 

 

 

    la campana avisa 


