
                                                                        
La gran majoria de persones cerquem un grup d’amics, els 
veïns, una colla, una associació, una comunitat més ampla per 
sentir-nos arropats formant pinya. És que no som només 
individus aïllats, encara que sovint actuem massa 
individualment; som essencialment socials, comunitaris, d’aquí 
que cerquem sempre con-viure. 
 
Un grup, una comunitat, ens ajuda en el camí de l’esperança 
que aquests setmanes d’advent anem contemplant, tot 
escoltant diferents testimonis. Aquests diumenges n’hem sentit 
sobre ser testimonis d’esperança al Camerun, als hospitals 
enmig del sofriment... Avui escoltem un aspecte nou, com ser 
testimoni d’esperança enmig dels grups de creients, de la 
comunitat de fe, tot ajudant a crear grups, a avançar fent viva 
la fe enmig de la vida i els problemes de cada dia.  
   
Tot aquell que forma part d’un grup de creients, de la 
comunitat parroquial, o d’un grup social, tot aquell que hi 
treballa perquè l’Esperit hi sigui ben present, tot aquell que es 
posa al capdavant d’una colla i se’n sent responsable contagia 
aquesta esperança tan necessària; ben diferent d’aquell que no 
participa en gaire res i va escampant crítica i desànim; un ajuda 
a avançar i l’altre posa pals a les rodes. Dos estils ben diferents. 
 
No són en va les paraules de Jesús: allà on n’hi ha dos o tres de 
reunits en el meu nom jo soc enmig d’ells. Perquè Jesús ens 
volia seguidors seus en comunitat, no només individualment. 
La creació del primer grup de seguidors, els apòstols, tenien 
clarament aquest to comunitari, perquè la fe és essencialment 
comunitària. L’eucaristia n’és un altre bon exemple, una 
parròquia també, l’Església és la gran comunitat. 
 

 
DIUMENGE, dia 16:    A  les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep 

Masoliver i Loreto Ballana; flia. Minoves 
Vilaregut; a Sta. Llúcia) 

Dissabte,     dia 22:       A les 20,00: Missa cantada (difs. Josep Serra; 
Ramon Suriñach i Masnou) 

DIUMENGE,dia 23:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. Teresa 
Fabregó i Serratosa, cap d’any; Victòria Hita i 
Codina) 
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la campana avisa     BOBOG-CAMERUN: Dilluns, dia 17, a les 7, als locals 
d’Agermanament de Barcelona es reunirà la Junta on membres 
de la delegació d’Osona pel Camerun hi estaran presents. 
Divendres, dia 14, a les 8, es van reunir en retrobada festiva als 
locals de la parròquia tota la colla que van visitar Camerun 
l’estiu passat i que continuen treballant per la regió amb qui 
estem agermanats. 
CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Serà el dimarts, dia 18, a 
2 quarts de 8 del vespre. Trobar-se junts per rebre el perdó de 
Déu tot reconeixent la pròpia feblesa, és un gran acte personal 
i de la comunitat. 
 
CÀRITAS: Dijous, dia 20, a les 9, es trobaran els 
responsables dels diferents projectes de Càritas per valorar-ne 
la marxa. 
GRUP LLOANÇA: Es trobaran el dijous, dia 20, a les 4, per 
deixar l’església neta i polida per aquestes festes. Així ho fan 
cada mes. 
 
VESPRES: Divendres, dia 21, a 2 quarts de 8, es farà la 
pregària de vespres als locals de la parròquia, com tots els 
divendres d’Advent. 
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Dissabte, 22, a 2 quarts 
de 5, es reuniran per revisar la seva vida a la llum de la fe. 
 
SETMANA SOLIDÀRIA: Aquest diumenge, dia 16, hi ha 
la fira de pont a pont on Càritas i Bobog-Camerun hi tenen una 
paradeta amb productes la venda dels quals va directament a 
Bobog. També n’hi ha una dels alumnes de 6è de l’escola 
Verge del Sòl del Pont que fa mesos que fan treballs manuals 
per ajudar l’escola del Camerun. No cal dir que el Casalot hi és 
també ben present amb la seva parada. Visiteu-les. 
CAPELLES SDA. FAMÍLIA: Els responsables ja podeu 
passar pel despatx quan us vagi bé. 
 
COVES D’ADVENT: Com cada any al capdavall de 
l’església hi hauran els coves d’Advent per recollir els aliments 
que es vulguin aportar per les persones que Càritas atén. 
DONATIUS: Se n’han rebut molts mitjançant la papereta 
“Agermana’t amb un infant” per l’escola maternal o la 
compra del llibre. Moltes gràcies per tanta generositat vers els 
més necessitats. 
 


