
                                                                                       
Aquest diumenge se celebren al nostre país tant les eleccions al 
Parlament europeu com les eleccions municipals. És una nova 
oportunitat per a la participació de la ciutadania en els afers 
públics, i un deure decidir pensant en les necessitats del 
conjunt de la població. 

En el cas de les eleccions europees, cal dir que sovint 
s’ha debatut la necessitat que es tinguin en compte les arrels 
cristianes del nostre continent en el procés de construcció 
europea. És impossible que es pugui dir que Europa reivindica 
les seves arrels cristianes quan les institucions europees i els 
governs del continent no garanteixen els drets de les persones i 
els pobles, i es mouen només pels interessos de les grans 
fortunes. Encara és més escandalós afirmar valors cristians quan 
aquests governs consenten, i fins i tot  impulsen, un crim 
humanitari continuat com el que pateixen totes aquelles 
persones que moren intentant travessar el Mediterrani. 

D’altra banda, les eleccions municipals que també se 
celebren aquest cap de setmana són aquelles en les que hauria 
de ser més evident el compromís dels càrrecs elegits amb la 
comunitat a la qual representen, donat que l’administració 
local és la més propera al ciutadà. És important que s’hi 
presentin diferents projectes per al municipi, però que aquests 
fugin de personalismes, tinguin com a prioritat l’atenció a les 
famílies que més lluny són del benestar, respectin la diversitat, 
potenciïn la vida cultural i associativa del poble, i prenguin 
com a base la recerca del bé comú. També el conjunt de la 
població ha tenir present de no desconnectar dels assumptes 
comunitaris, ni abandonar-se a la queixa fàcil sense aportar 
alternatives. 

Jesús deia als seus deixebles: “ qui vulgui ser important 
enmig vostre, que es faci el vostre servidor”. Aniria bé que tant 
els càrrecs electes com els electors no ho oblidéssim. 
 
 
 
 
 
  

DIUMENGE, dia 26:     A les 11,00: Missa cantada (a la Mare de Déu de 
La Salut)  

Dissabte,       dia 1:  A les 20,00: Missa (dif. Ma Àngels Serra)          

DIUMENGE,   dia 2:    A  les 11,00: Missa cantada (dif. Enric Vives de 
la Cortada) 
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la campana avisa     MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà el proper dimecres, dia 
29, a les 5 de la tarda com cada darrer dimecres de mes. 
 
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es trobaran el dissabte, dia 
1, a 2 quarts de 5, per parlar de la seva vida i de la fe. 
 
CASALOT: Aquest cap de setmana, dies 25 i 26, el Casalot 
fa la festa de finals de curs, amb els jocs de tota la tarda, la 
missa familiar, la dormida de tots als locals del Casalot i una 
festa i dinar el diumenge. 
 
PRIMERES COMUNIONS: Es celebren els diumenges 19 i 
26 de maig, i el 2 de juny a la missa de les 11, i el dissabte, dia 
25 de maig, a la missa familiar de les 8. 
 
PROCLAMA MATRIMONIAL: Preparen el seu casament 
en Swen Seebach, fill de Jürgen i Ina, nascut a Leipzig i veí de 
St. Martí de Centelles, i la Natàlia Cantó i Milà, filla de Josep i 
Núria, nascuda a Barcelona i veïna de St. Martí de Centelles. 
 
DONATIUS: En la actuació al teatre del divendres, dia 17, 
d’alumnes i professors de l’IES M. M. Pol pel Camerun es 
recolliren 674 €. Moltes gràcies.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


