ANY XXXIX+ Núm 1735
Diumenge XXIV durant l’any
11 de setembre del 2022

viure en l’esperança
òmnium cultural

Aquest diumenge coincideix amb l’11 de setembre. Una Diada
Nacional marcada pel desig de ser Poble, però també encara
per la repressió i també per la desorientació que com a poble
tenim del futur. Una visió que com a cristians només pot estar
fonamentada en l’esperança.
Els bisbes catalans van ser molt clars (Arrels Cristianes,
1985) respecte als drets que tenim com a nació, de salvaguarda de la nostra cultura i d’assoliment d’una societat justa. Per
això els cristians som conscients de la importància del treball
constant i diari, on no només hi hagi grans
diades i grans manifestacions, sinó que el que
fa avançar cap a una societat lliure i justa és el
treball desinteressat i quotidià de molts
ciutadans.
Òmnium Cultural -entitat nascuda en la
foscor del franquisme- és una entitat de
referència en la defensa de la cultura, la
llengua i els drets civils al costat de moltes
altres persones i entitats. Un exemple de
perseverança al servei de totes les persones de
Catalunya, havent sabut sumar complicitats i
consensos entre persones de diferent pensar.
Amb els 180.000 socis en l’actualitat -l’entitat
que en té més a Catalunya- i al costat de molts
voluntaris realitza nombroses accions culturals,
com exemple l’acompanyament en la llengua
als nouvinguts.
Potser en els moments de més desorientació
és quan nosaltres veiem el millor que hi ha al
nostre entorn, tenint present allò que diu Sant Pau: Si lluitem i

treballem, és perquè tenim posada l'esperança en el Déu viu,
que és el salvador de tots els homes (1Tim 4,10).

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 11:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Lluís Mas
i Maria Castells

Dissabte,

dia 17:

A les 20,00: Missa (difs. família Costa Rosanas)

DIUMENGE,dia 18:

A les 11,00: Missa cantada (en acció de
gràcies a la M. de D. del Sòl del Pont)

la campana avisa

CASALOT: Aquest dissabte, dia 10, hi ha hagut reunió dels

monitors amb representants del Consell Parroquial per parlar
del treball del curs i com combinar-ho amb la parròquia.
PRIMERA COMUNIÓ: Els pares que desitgin inscriure el seus

fills a la catequesi ja ho poden fer durant tots els divendres a la
tarda.
COMUNIÓ ALS MALALTS: Recordem que totes les

persones grans o malaltes que desitgin que els sigui portada la
Comunió a casa només cal que ho demanin, i un membre del
grup que se’n cuida els farà aquest servei ben de cor.
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 € i dos de 10 € a la

capella del Sòl del Pont, i un de 150 € per Bobog Camerun
Moltes gràcies.

