
El proper dilluns, 11 de setembre, Catalunya celebra la seva 
Diada Nacional en un context convuls motivat per l’actualitat 
política que es viu aquestes setmanes, arran de la convocatòria 
del referèndum d’autodeterminació per al diumenge 1 
d’octubre. El govern espanyol vol impedir la celebració 
d’aquesta votació al·legant que aquest acte contradiu les lleis 
vigents. 

Algú podria tenir la temptació de dir que com a cristians 
no ens correspon posicionar-nos sobre aquest debat polític, 
però quan la veritat i els drets fonamentals de les persones 
estan en qüestió no ens pertoca restar indiferents. A la llum de 
l’Evangeli, queda clar que les lleis, igual que les estructures 
econòmiques, han de ser instruments per garantir la justícia 
social, la dignitat personal i els drets humans, i quan s’utilitzen 
per contradir-los convé que siguin modificades.  

La Doctrina Social de l’Església recull el dret de les 
nacions a decidir lliurement el seu futur, i afirma que: “Les 
Comunitats polítiques, les unes respecte a les altres, són 
subjectes de drets i deures; per això també les seves relacions 
han de ser regulades en la veritat, en la justícia, en la solidaritat 
generosa, en la llibertat. [...] Les diferències han de ser 
superades i les controvèrsies respectives han de ser resoltes, no 
pas recorrent a la força, ni al frau o a l'engany, sinó tal com 
escau a éssers humans, a la comprensió recíproca, a l'examen 
acurat de la veritat i a les solucions equitatives” (Pacem in 
Terris). 
 
 
 
 
                                                            	

  DIUMENGE,dia 10:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Àngels Obiols i   
Prat; Ma Lluïsa Téllez i Colom, cap d’any; Genís Salés i 
Àngela Sanjaume; Ma Dolors Deniel i Costa) 

Dilluns,        dia 11:    A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la parròquia) 
Dimarts,       dia 12:    A les 19,00: Rosari i Missa (a la M. de D. del Sòl del  

Pont en acció de gràcies) 
Dimecres,    dia 13:    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Joan Vaqué) 
Dijous,          dia 14:    No hi ha missa  
Divendres,   dia 15:     A les 19,00: Novena, Rosari i Missa (difs. esp. Pere  

Puigbò i Angeleta)  
Dissabte,      dia 16:    A les 20,00: Missa (difs. família Muntadas Roca; Victòria  

Hita i Codina; en acció de gràcies pels 60 anys de  
matrimoni) 

DIUMENGE, dia 17:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Anton Vilar i fill Josep   
Ma; a la santa Creu pels difunts del barri de la Creu i  
Fontanellas) 
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la campana avisa     la campana avisa     XXXIII HOMENTAGE A LA GENT GRAN: És avui, dia 
10. A les 11 celebrarem l’eucaristia tots junts acompanyats per 
la coral Vila i Formosa. Tot  seguit, als jardins de can Planolas hi 
haurà l’acte de reconeixement als homenatjats i el dinar de 
germanor. 
 
CAP DEL PONT: A partir del diumenge, dia 17, els articles 
del Cap del Pont seran escrits per diferents cristians de la 
parròquia, explicant quin servei hi fan, per què ho fan i com ho 
lliguen amb la seva fe. 
 
PRIMERA COMUNIÓ: Ja es poden apuntar els nens que 
aquest any fan 8 anys. El divendres a la tarda el despatx està 
obert, i qualsevol altre dia que ho proveu i hi hagi el mossèn. 
Aquest any la catequesi es farà els divendres, d’1 quart de 6 a 
1 quart de 7. 
 
SÒL DEL PONT: Hi ha un nou equip de neteja i 
arranjament de la capella del Sòl del Pont. Felicitem les noves 
voluntàries i agraïm de veritat les que ho han fet durant tants 
anys. Moltes gràcies. 
 
NOVENA: Comença el divendres, dia 15, al Sòl del Pont on 
també s’hi dirà la missa. 
 
CASALOT: Comença un nou curs i ja es poden fer les 
inscripcions el 15 de setembre, de les 6 a 2/4 de 9, i el 16, de 
10 a 1. Recordeu que sempre recomanem el Casalot per la 
gran tasca educativa que s’hi fa. 
 
BATEIG: Diumenge, dia 3, fou batejada la nena Aina Pérez i 
Carapeto, filla de Joaquim i Natàlia, apadrinada per Josep i 
Maria. Per molts anys! 
 
ENTERRAMENT: Dimarts, dia 5, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Rosa Serra i Roca, que morí el dia abans a 
l’edat de 89 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per les necessitats de 
la parròquia i un de 50 i dos de 5 per Càritas. Moltes gràcies! 
 
 


