
Voler anar a votar, introduir una papereta en una urna per 
poder saber com un poble vol construir el seu futur  ¿es mereix 
segrestar la llibertat de reunió, d’expressió, entrar a pisos, 
empreses, portar a la presó dirigents votats pel poble, 
menystenir les institucions, enfonsar econòmicament el futur 
d’alguns polítics, mentir descaradament...tot per espantar la 
gent? ¿Són necessaris tants milers de guàrdies civils, fiscals, 
jutges, policia per aturar un poble pacífic, que canta i té un to 
festiu quan demana amb convicció poder ser autònom? ¿És 
que tot s’hi val per mantenir un poder que ha donat proves de 
gran corrupció? 

El llistat d’atemptats contra els Drets Humans als que 
aquests dies hem assistit és molt més llarg. 

El papa Joan Pau II, en el discurs a l’ONU, 5-X-1995 
deia: “Ni un estat, ni una altra nació ni cap organització 
internacional, no està legitimat a afirmar que una determinada 
nació no és digna d’existir “. La Conferència episcopal catalana 
feia aquesta declaració l’11-V-2017: “Convé que siguin 
escoltades les legítimes aspiracions del poble català” . I fa uns 
anys, XII-1985, en el document Arrels cristianes de Catalunya, 
els bisbes afirmaven: “L’existència de la nació catalana exigeix 
una adequada estructura juridicopolítica”. 

“Hem de dir no a la repressió i sí a la llibertat”, com ens 
demanaven en l’homilia de Montserrat de diumenge passat, i 
com expressa el manifest de mig miler de capellans: “moguts 
pels valors evangèlics i humanístics, considerem legítima i 
necessària la realització d’aquest referèndum, i convidem  els 
catòlics i tots els ciutadans de Catalunya a reflexionar sobre la 
importància dels actuals esdeveniments i a votar en consciència 
en exercici del dret fonamental que té qualsevol persona”. 
 
 
 
 
DIUMENGE, dia 1:   A les 11,00: Missa cantada (difs. germans Crosas 

Cavalleria; esp. Jaume Castells iIsabel Lladó).  
Dilluns,         dia 2:    A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia) 
Dimarts,        dia 3:    A les 19,00: Rosari i Missa (a la M. de D. del Sòl 

del Pont en acció de gràcies) 
Dimecres,     dia 4:    A  les 19,00: Rosari i Missa (dif. Josep Casanova) 
Dijous,          dia 5:    No hi ha missa  
Divendres,    dia 6:    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Carles Serra)  
Dissabte,      dia 7:     A les 20,00: Missa (difs. família Serra Costa) 
DIUMENGE,  dia 8:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Montserrat 

Farrés i fill Genís Datzira) 
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diguem no a la repressió, 
 

diguem sí a la llibertat 

cultes de la setmana 



la campana avisa     la campana avisa     CATEQUISTES: Dilluns, dia 2, a les 9, es reunirà l’equip de 
noves catequistes per preparar la trobada de pares i les 
primeres sessions de catequesi. 
 
RIMERA COMUNIÓ: Ja fa dies que 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 hi trobeu el 
mossèn. La catequesi es farà els divendres, d’1 quart de 6 a 1 
quart de 7. 
 
CONFIRMACIÓ: Ja poden començar a apuntar-se els nois i 
noies que volen preparar-se per a la confirmació del 2019. 
Han d’haver nascut el 2003 o abans. 
 
CASALOT: Dissabte, dia 7, a les 4 hi ha l’inici del curs del 
Casalot, amb trobada de pares, infants, joves i monitors 
 
COL·LECTA: En la col·lecta de la missa de Festa Major per 
l’hospital de la germaneta Dolors del Camerun es recolliren 
650 €, que li foren donats el mateix dia. Moltes gràcies. 
 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 40 € per Bobog-Camerun, 
un de 72 d’Oració i Amistat per la parròquia i dos de 50 per 
Càritas. Moltes gràcies! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


