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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, gràcies per haver-te
encarnat, per donar-nos a
conèixer el desig de Déu, per
mostrar-nos quins són els seus
designis, per deixar-nos un rastre
clar en el camí que porta al cel.
Sovint, però, només busquem el
nostre benefici en comptes
d’estar atents a la teva Paraula.
Reconeixem que et seguim
perquè ens sentim estimats,
perquè ens captiva la saviesa de
les teves paraules,
perquè
esperem un miracle que resolgui
els nostres problemes.
En canvi, Tu ens crides a estimar-te, a posar el
teu Regne per davant dels nostres plans,
a renunciar als nostres interessos egoistes.
Perquè si no t’estimem, no et podrem ser fidels en
els moments de dificultat, t’abandonarem quan
arribi la nit, deixarem la teva obra a mitges.
Que el teu Esperit Sant ens ajudi a conèixer el
que Tu vols, a desitjar el que Tu desitges,
a estimar el que Tu estimes, a donar la vida per
Tu. (Missa de Cada Dia)

La vida està
marcada per
l’AMOR amb què
portem la creu, la
nostra i la dels
altres.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

9 de setembre (dilluns)
12: CALAF

Dimarts 10: Francisca Forcades
Dimecres 11: Família Sáiz Chacón
Dissabte 14: Simón Closa i Família.
Delfí Torradas i Mercè Freixes.
Diumenge 15: Martí Selva Gassó.
Lluís Trullàs i Dolors Guitart.

14 de setembre (dissabte)
8 del vespre: CALAF
15 de setembre (diumenge)
10: CONILL (FESTA MAJOR)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

DEFUNCIONS - Funerals

COL·LECTES i Donatius

Vam pregar per l’etern descans

Calaf: Llantions 236,00€/ Col·lecta 334,50€
Sant Martí: Llantions 355,20€
Pujalt: Col·lectes 247,03€

Mirambell: El dia 4 de setembre per ROSA
DALMASES BACARDIT, de 96 anys.
Descansi en pau.

11 de Setembre. Diada de Catalunya
El 11 de setembre de 1714 és una data
amarga d’una derrota militar però no una
derrota dels sentiments, cultura i fe d’un
poble. Segur que d’una manera o altra es van
anar fent actes commemoratius, encara que
clandestins d’aquella data de l’11 de
setembre.

Àngel Guimerà, home conservador però
defensor abrandat de la llengua catalana i del
seu ús. El capità general Arsenio Martínez
Campos va imposar al bisbe, Jaume Català,
que no es pronunciés cap sermó a la missa,
evitant així la lliure expansió de Collell.
Actualment han canviat moltes coses però
aquella derrota ha clamat i clama justícia
sempre, i més quan la repressió o càstig
d’aquells fets són, encara, motiu de repressió
i de no reconeixement dels drets d’un poble.
Potser sense misses solemnes, però, en
qualsevol cas, ens sembla important que no
oblidem, tampoc en la pregària personal i
comunitària, aquests germans nostres,
presoners i exiliats que han actuat de manera
tan honesta, generosa i sacrificada envers el
conjunt del nostre poble.

L’11 de setembre de 1886, s’instaura la
celebració d’una missa per a recordar aquella
data. Aquell 1886 s’anuncià la celebració
d’una missa amb una esquela publicada al
periòdic Lo Barcelonès, que deia, d’acord
amb el text i ortografia originals: “Aniversari
en sufragi dels que moriren en defensa de les
llibertats catalanes lo dia 11 de setembre de
1714. Demá á las deu del matí en la Iglesia
de Santa Maria del Mar, del enderrocat barri
de Ribera, se cantarà una missa de Requiem,
ab oració fúnebre que dirá el Reverent Doctor
Don Jaume Collell, Canonge de la Seu de
Vich. Se suplica assistencia.”
Aquesta missa va ser el primer acte públic de
commemoració de l’11 de setembre de 1714.
Havien passat 172 anys. Va ser una
celebració plural i transversal, amb
participació no tant sols de catòlics
catalanistes sinó també del sector esquerrà i
federalista, força allunyat del món eclesiàstic,
representat per Valentí Almirall. Almirall, tot i
les públiques diferències amb el canonge
Collell, hi va assistir. També hi fou present

Sentim tots nosaltres també que, en aquest
temps de polaritzacions i discursos
antagònics sobre una mateixa realitat social i
política, ens cal més que mai ser llavors de
concòrdia i de perdó, ajudant a recosir ferides
obertes i fomentant un projecte engrescador
que pugui ser compartit per una majoria
àmplia de la nostra població. En aquest
direcció van diverses iniciatives eclesials en
diferents llocs dels país, com per exemple
alguns espais de diàleg i de reflexió serena,
promoguts per alguns de nosaltres, on
persones de diferents sensibilitats i
tendències poden bastir ponts i crear
complicitats positives.
Amb el desig de ser fidels a l’Evangeli de
Jesús i punts de referència segurs per a les
nostres comunitats, en aquests moments
complexos i durs per al nostre país, sapiguem
tenir esperit crític en sentit positiu i que tota
reivindicació sigui sincera i justa.
Mn. Joan

