
                                                                                              
El temps del que disposem durant el dia cadascun de nosaltres 
és un tresor que pot donar molt de fruit. L’ús d’aquest gran 
capital, que és el temps, és també una oportunitat per a la 
conversió durant aquest període de Quaresma. A la nostra 
comunitat tenim una gran quantitat de persones que 
generosament donen el seu temps per ajudar als altres, per fer-
los companyia, per visitar els malalts ... 

Sabem que vivim en una societat en la qual acostumem 
a anar amb molta pressa, però sovint no tenim clar perquè 
correm. Certament hi ha moltes persones que es veuen 
obligades a ocupar gran part del seu temps en la feina per 
poder tirar endavant la família, però també és real que sovint 
som molts els que malgastem temps mirant programes de 
televisió que ni ens formen, ni ens informen, sinó tot el 
contrari. D’altres aboquem temps en l’ús dels mòbils i altres 
aparells, que poden ser útils en moltes circumstàncies, però 
que massa vegades són una forma més de xafarderia i 
maledicència. Si som capaços d’utilitzar millor el nostre temps, 
estem en camí de conversió.  

Aquesta conversió és encara més profunda si aquest 
temps l’utilitzem per ajudar als altres, per contribuir al bé 
comú. D’aquesta manera som testimonis de la llum, com ens 
diu avui l’Evangeli: “Tothom qui obra malament té odi a la 
llum i es vol quedar en la foscor, perquè la llum descobriria 
com són les seves obres. Però els qui viuen d’acord amb la 
veritat sí que busquen la plena llum i que tothom vegi què fan, 
ja que ho fan segons Déu.”   

Pensem: Com gestiono el meu temps lliure? De quina 
manera puc fer-lo servir per ser testimoni de conversió? 
 
 
 
DIUMENGE,dia 11:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Joaquima Puig i 

Vila, Sda. Flia.; Dolors Masó; Carme Ribas i 
Vergés; Camil Prat i pares) 

Dissabte,     dia 17:    A les 20,00: Missa (difs. Miquel Pla i Jutglar; Pere 
Canal i Basaganya, Sda. Flia.; flia. Serra Costa; 
flia. Muntadas Roca;  per les ànimes del purgatori) 

DIUMENGE,dia 18: A les 11,00: Missa cantada (difs. Assumpció 
Minoves i Devesa, cap d’any; flia. Vilaregut 
Codina i nét Josep; Pilar Estrada i Castany, Sda. 
Flia.; Josep Castellà i flia.; esp osep Ribas i 
Modesta Sala; )  
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des  del quotidià: 

 
el temps 

cultes de la setmana 



la campana avisa     CONCERT A LA MARE DE DÉU: Aquest dissabte i 
diumenge, al Sòl del Pont, hi ha el concert fa dies anunciat. 
 
CASALOT:  Dissabte, dia 17, dins els actes del 25è 
aniversari, el Casalot farà un espectacle infantil, una gimcana, 
jocs, sopar i un concert a la nit. Tot serà a la carpa.      
 
AGERMANAMENT: Dissabte, dia 17, a les 10, hi ha 
l’assemblea anual d’Agermanament de Catalunya al seminari 
de Vic. També hi assistiran components del grup 
d’Agermanament Roda-Bobog, ja que treballen junts pel 
Camerun. 
 
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Dissabte, dia 17, a 2 
quarts de 5, es reunirà el grup de matrimonis joves per parlar 
de la seva vida i de la seva fe. 
 
VESPRES: Com cada divendres de Quaresma es farà la 
pregària de vespres a les 8, als locals parroquials. 
 
MISSA FAMILIAR: Dissabte, dia 24, a les 8, no dissabte, 
dia 17, es farà la missa familiar amb els nens de primera 
comunió i els seus pares, amb els del Casalot i els monitors. 
Aquest mes s’ha retardat una setmana. 
 
BATEIG: Diumenge, dia 4, rebé el sagrament del baptisme el 
nen Biel Crosas i Bellés, fill de Marc i Marta, apadrinat per 
Jaume i Lurdes. Per molts anys! 
 
ENTERRAMENT: Dilluns, dia 5, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Maria Dolores Colomo i Cruz, que morí el 
dissabte, a l’edat de 60 anys. Al cel sigui!  
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € pels nens de l’escola 
de Bobog. Moltes gràcies. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Xerrada 
  
PERE CASALDÀLIGA, bisbe dels pobres  
 
 per Joan Soler, claretià (que l’ha visitat molt sovint) 
 
   
 Dimecres, dia 14, a 2 quarts de 9 
 
 Locals de la Parròquia 


