
 

 

     cultes de la setmana 
     

 
 “Vaig lluitar per la llibertat. Vam lluitar per això, moltes dones 
van morir en aquesta lluita. La vida és bonica, i vaig lluitar a 
mort per conservar la vida. Són aquelles contradiccions que 
té la vida." 

Neus Català 
 

Nascuda el 1915 a Els Guiamets (Priorat) on hi va morir el 
2019, complerts els 103 anys de vida, Neus Català va ser una 

gran activista antifeixista i defensora dels 
perseguits pel franquisme. Incansable en la 
seva lluita, va sobreviure a la dura vida 
dins d’un camp de concentració nazi on 
fou deportada després del seu exili a 
França.  
 Dir que la vida és bonica després 
d’haver viscut guerres, haver sentit la mort 
molt a prop, haver vist sofriment un dia i el 
següent, haver defensat els indefensos 
sense haver perdut mai l’esperança,  és 
una mostra de l’estimació que tenia per la 
vida. Català és un bon exemple de qui 
lluita davant les injustícies, l’afany de 

poder, el trepitjar el diferent i de qui no té por d’enfrontar-se a 
aquell, aquells o a allò que et vol prendre la vida. És la mateixa 
lluita dels refugiats d’avui o els qui paren els peus a aquells que 
abusen i menystenen drets fonamentals. 
 “Sigueu ferms i decidits, no tingueu por, no us 
acovardiu davant d’ells! El Senyor, el teu Déu, anirà amb tu, 
no et deixarà ni t’abandonarà” (Dt 31, 6). Aquestes paraules 
del llibre del Deuteronomi emmirallen a Neus Català, la força, 
la constància, el coratge en la lluita, la joia. Aquest és l’esperit 
que tot seguidor de Jesús ha de perseguir.  
 
 
 
 DIUMENGE, dia 3:  A les 11,00: Missa cantada (esp. Ramon Collell 
   i Josefina Rovira; difunts del Casal dels avis) 

                                       Dissabte,      dia 9:  A les 20,00: Missa (difs. Maria Prat; mossèn 
Jaume Reixach)  

DIUMENGE,dia 10:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Roquer 
i Sansalvador; Josep Corominas i Vila) 

ANY XXXVIII+ Núm 1691 
Diumenge XXVII durant l’any 

3 d’octubre del 2021 

                       lluita i      
estimació per la vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

la campana avisa     FESTA DEL CASAL DEL PENSIONISTA: Ho celebren avui 
amb l’ofici de les 11 i amb l’ofrena floral a la Mare de Déu del Sòl 
del Pont tot seguit. Bona festa! 
 
BOBOG CAMERUN: Dimarts, dia 5, a 2 quarts de 9, es reuniran 
els membres de la Delegació d’Osona d’Agermanament per 
planificar les activitats per aquest curs. 
 
CÀRITAS: Dimarts, a les 7, es reuneixen els responsables del 
projecte per a Gent Gran per planificar el curs. 
 
CATEQUISTES: Es trobaran el dijous, dia 7, a les 9, per preparar 
les sessions de catequesi per aquest curs. 
 
CÀRITAS ARXIPRESTAL: Dijous, dia 7, a les 6, es reuniran 
representants de totes les Càritas de l’arxiprestat per compartir les els 
projectes que es fan a les diferents parròquies. 
 
PRIMERA COMUNIÓ: Tots els pares que vulguin que el seu fill/a 
es prepari per a la Primera Comunió poden venir al despatx els 
divendres a partir de les 5. 
 
CASALOT: Aquest dissabte passat, dia 2, a dos quarts de cinc, ha 
tornat a obrir les portes el Casalot; un espai d’educació pels infants 
mitjançant el lleure. Recomanem que hi apunteu els vostres fills o 
néts perquè els serà de molt profit. 
 
HORARIS DE LA CAPELLA DEL SÒL DEL PONT: 
S’obrirà només les tardes de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 8,com es 
feia fa un temps, i el dissabte i diumenge tot el dia. S’ha de tornar a 
tancar al matí perquè en pocs dies han entrat dues vegades a fer 
destrosses. 
 
ENTERRAMENT: Dimecres, dia 27, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Consol Subirana i Muntadas, que morí el dilluns a 
l’edat de 87 anys. Al cel sigui!                                                                                                                        
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 165,50 € demanant un favor, un 
de 25 € al Sòl del Pont i un altre de 75 € per les necessitats de la 
parròquia. Moltes gràcies.  
 


