
Avui és la Diada Nacional de Catalunya, un dia on molts 
catalans sortiran al carrer per a reclamar el dret a tenir un estat 
propi. Un dret que en justícia ens pertany, que ningú no ens 
hauria de negar, però que malauradament haurem de 
conquerir. 
 Ara bé, un cop afirmat ben fort i clar que hi tenim dret, 
potser caldria que ens preguntéssim per a què volem aquest 
nou estat: un estat per a fer què? Des d'una perspectiva 
cristiana no tindria massa sentit construir un nou estat, -immers 
en aquesta vella Europa plena d'egoisme, intolerància, 
nacionalisme, monetarisme, etc.- si no nasqués amb la 
pretensió d'ajudar a superar tots aquests mals. Els cristians 
hauríem de voler un nou model d'estat, un que cregui 
fermament que el benestar del demà es construeix sobre els 
actes d'amor fratern d'avui. «Vosaltres, busqueu primer el 
Regne de Déu i fer el que ell vol, i tot això us ho donarà de 
més a més.» (Mt 6, 33). Hauríem de voler construir un estat 
que fos un exemple per al món: exemple en el foment dels 
valors més genuïnament humans i humanitzadors, exemple en 
el respecte a la llibertat, exemple de justícia social i 
d'acolliment d'aquells que no tenen res.  
 En resum: tenim dret a tenir un estat propi -si és que el 
volem-, però aquells que pretenem ser seguidors de Crist 
hauríem de treballar per a què aquest sigui un estat fonamentat 
i guiat per l'amor, i així esdevenir, mitjançant el nou estat, 
ciutadans del Regne de Déu. 
 
 
 
  
DIUMENGE,dia 11:    A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Genís 

Salés i Àngela Sanjaume; Maria Sanglas i 
Masoliver; germans Lladó) 

Dilluns,        dia 12:    A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 
parròquia)  

Dimarts,       dia 13:    A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la Mare de Déu del Sòl del Pont) 

Dimecres,    dia 14:    A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. J.Ma Martí i 
Maria Pradell) 

Dijous,         dia 15:    No hi ha missa  

Divendres,   dia 16:    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Segimon Bufí) 
Dissabte,     dia 17:    A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada) 
DIUMENGE,dia 18:    A les 11,00: Missa cantada (difs.Jodsep Ma Vilar i 

Serra; Anton Vilar; en acció de gràcies pel 62è 
aniversari del matrimoni de Pau i Antònia) 

ANY XXXIII+ Núm 1453 
Diumenge XXIII durant l’any 
5 de setembre del 2016 

ANY XXXIII+ Núm 1454 
Diumenge XXIV durant l’any 
11 de setembre del 2016 

la diada 
 

cultes de la setmana 



la campana avisa    la campana avisa    CONSELL PARROQUIAL: Dilluns, dia 12, a 1 quart de 
10, es reuniran tots els membres del Consell per preparar les 
activitats per aquest nou curs. 

 

CANVIS PER LA CATEQUESI DE PRIMERA 

COMUNIÓ: Els pares ja poden començar a apuntar els 
infants que aquest any fan 8 anys per preparar-se per la 
Primera Comunió. 
També s’han d’apuntar els que aquest any fan 7 anys i volen 
fer la primera comunió d’aquí a dos anys, perquè d’ara 
endavant es faran dos cursos de catequesi. 
 

CÀRITAS: Dilluns, dia 12, a les 6, es trobarà la direcció 
composta de tres persones, per preparar la trobada de tots els 
voluntaris i responsables dels projectes. 
 

RECOLLIDA DE PATATES: El dimecres i divendres 
passats, dies 7 i 9, es reuniren més de 50 persones als camps 
de Càritas per recollir les patates d’aquest any. Uns 4.000 
quilos, una collita molt inferior a l’any passat a causa de la poca 
pluja. 
 

NOVENA AL SÒL DEL PONT: Des del dimecres, dia 14, 
fins a la Festa Major, la missa serà a la capella del Sòl del Pont, 
precedida per la novena a la Mare de Déu. 

 

CONFIRMACIÓ: Dijous, dia 8, es reuniren els monitors de 
Confirmació per preparar les properes trobades amb els joves. 
La primera reunió amb tots els joves serà el proper divendres, 
dia 16 a 2 quarts de 10. 
 

ENTERRAMENTS: Dimarts, dia 6, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Maraia Roca i Casals, que morí el dia abans a 
l’edat de 81 anys. Dijous, dia 8, es celebrà el de Ma Lluïsa 
Téllez i Colomo, que morí el dia abans a l’edat de 90 anys. Al 
cel siguin. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 100 € per les necessitats de 
la parròquia. Moltes gràcies. 

 

 


