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Il·lumineu la catalana terra 
Quan cantem el Virolai, dirigint-nos filialment a 
la Mare de Déu de Montserrat, Patrona de Cata-
lunya, li demanem, pietosament, que ella sigui 
llum per a la nostra terra. En celebrar la nostra 
Diada N nze de setembre, els cristians 
és bo que recordem els valors, la cultura i la tra-
dició del nostre país, que sempre ha estat una 

 per a nouvinguts, arribats a la 
recerca del dret a una millor vida, que han anat 
trenant-se com a veïns i conciutadans nostres 
formant un sol poble arrelat al país. Estimar la 
terra on hom ha nascut o viu i treballa és un 
deure moral que ens cal acomplir sense oblidar 
mai que «nosaltres som 
ciutadans del cel». 

Aquesta mirada vers el 
Senyor ens fa recordar, 
en la nostra festa, el Dr. 
Torras i Bages, que fou 
conseller espiritual 

l qual 
aquest li volgué dedi-
car, en la Sagrada Fa-
mília, una imatge que 

els projecte inicial, da-
vant la façana de la 

«patriarca espiritual de 
s-

piritual a la Mare de Déu de Montserrat». Preci-
sament aquesta setmana, a la Catedral de 

 en l àmbit diocesà, el 
75è aniversa ntronització de la imatge de 
«la Moreneta» en el seu tron actual al santuari, 
ofert per molts ciutadans de Catalunya el 1947. 
En aquesta estimada pregària, Torras i Bages 
col·loca «la catalana terra» als peus amorosos 
de Santa Maria, per tal que, des del «nostre Si-
naí», en tingui cura i la preservi de tot mal.  

De la mà del qui fou bisbe de Vic, podem pregar, 
en les diverses estrofes de la vista espiritual, pel 
nostre país, tot demanant a la Mare de Déu «la 
honestedat dels costum públics»; «que sigui 

des
que no hi hagi «un esperit de discòrdia i que tots 

que «no es desfaci aquest poble català», que 

Vós»; que la Mare de Déu defensi «dels enemics 
espirituals i temporals tota la terra catalana» a 
ella encomanada; i que la Verge ens aconse-
gueixi «una pau cristiana i perpètua».  

Aquesta visita espiritual fou redactada el febrer 
de 1889 i, com veieu, els seus precs són plena-
ment actuals i mostren un esperit filial vers Ma-
ria, a qui supliquem pel benestar i la pau, amb les 

paraules del salmista: 
«Em mantinc en una 
pau tranquil·la, com un 
nen a la falda de la 
mare» (Sl 62). No po-
dem oblidar les nostres 
arrels, nacionals, cultu-
rals, històriques, tradi-
cionals i, amb els 
braços ben oberts a 
aquell qui arribi tots 
coneixem la xacra de la 
immigració i les dificul-
tats dels nostres ger-
mans que arriben a la 
seva nova casa  i ple-

-nos, treballant colze amb 
colze, sense oblidar les paraules del mateix Tor-
ras i Bages: «Catalunya serà cristiana o no serà». 

Com a creients, en celebrar la Diada Nacional de 
Catalunya, per damunt de criteris i opinions per-
sonals, som convidats a demanar al Senyor, per 
intercessió de la Mare de Déu de Montserrat, el 
benestar, la justícia, la germanor i la pau per a 
Catalunya i per a tots els qui hi vivim. 

Bona Diada a tots!!! 

Mare de Déu de Montserrat i Sant Jordi, patrons 
de Catalunya, pregueu per nosaltres!!! 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Salvem el Cor Jove! 

Jove del Temple de la Sagrada Família. Divuit 
anys després, aquells joves ja no som tan joves i 

les diverses situacions familiars i laborals han difi-
cultat a molts dels membres el poder continuar 

cantant. Degut a aquesta situació, a 
comptem amb prou cantaires per seguir enda-

 

És per això que necessitem la teva ajuda. Tant si 

Cor Jove és el teu lloc. Necessitem un grup 

cantar i passar-ho tan bé com ens ho hem passat 

i amistat. 

 

Si vols venir, contacta amb nosaltres en el 
660176869 (Àlex) 

¡Salvemos el Cor Jove! 
En el año 2004, un grupo de jóvenes fundamos 
el Cor Jove del Temple de la Sagrada Família. 

Dieciocho años después, aquellos jóvenes ya no 
somos tan jóvenes y las diferentes situaciones 
familiares y laborales han dificultado a muchos 

de los miembros el poder seguir cantando. Debi-
do a esta situación, a día de hoy no contamos 

con suficientes cantantes para continuar adelante 
con la entidad. 

Es por ello que necesitamos tu ayuda. Tanto si 
sabes cantar como si tienes ganes de aprender, el 
Cor Jove es tu sitio. Necesitamos un grupo entre 
diez y quince chicos y chicas con ganas de can-
tar y de pasarlo tan bien como lo hemos pasado 

nosotros este montón de años llenos de música y 
amistad. 

¡Te esperamos! 

Si quieres venir, contacta con nosotros en el 
660176869 (Álex) 

 

Aniversari de Mn. Lluís Bonet 

Dissabte, 17 de setembre, 
en la missa de les 8 del vespre, 

que presidirà Mn. Lluís Bonet mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui vulgui entrades per a aquesta ordenació 
sacerdotal, les pot demanar a la secretaria 

del despatx parroquial. 


