
                                                                                  
Aquest dissabte han pres possessió tots els alcaldes de 
Catalunya elegits per la gent o per enteses entre partits. Seran 
ells qui dirigiran les polítiques municipals: planificació 
urbanística, despeses en cultura, inversions socials, atenció als 
més empobrits...Un càrrec important, uns càrrecs importants si 
tenim present tot l’equip de regidors. 
 

És ben cert que un càrrec públic pren alta categoria pel 
fet d’haver estat creat com un servei a la societat; la seva gran 
dignitat neix d’haver estat escollit pel poble com a cap de la 
convivència ciutadana. D’aquí la gravetat quan es perden 
aquestes perspectives i el poder encega i es fa servir com a 
profit per als propis interessos. 

 

Tota elecció d’un càrrec públic ens recorda aquell 
fragment de l’evangeli on la mare de Joan i Jaume demana a 
Jesús que els seus fills puguin ser els més importants al seu 
Regne; la seva resposta és ben coneguda: Ja sabeu que els 
governants de les nacions les dominen com si en fossin amos i 
les mantenen sota el seu poder.  Però entre vosaltres no ha de 
ser pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci 
el vostre servidor (Mt 20,25-28). 

 

Jesús va convertir aquest missatge en vida i va ser aquest 
el seu estil a l’hora de posar-se al davant del seu grup. Sabia, 
també, que un càrrec és una càrrega a vegades ben feixuga i 
no reconeguda per aquells a qui un serveix. 

 

L’Església en les seves pregàries sempre té presents els 
qui ens governen, per demanar la força i encert en aquest 
servei tan delicat. A aquesta pregària ens afegim des d’aquí per 
a tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya. 
 

 
 
 
 

DIUMENGE,dia 16:   A les 11,00: Missa cantada (difs. . Francesc 
Begara i Martos, cap d’any; per les ànimes del 
purgatori)  

Dissabte,     dia 22:  A les 20,00: Missa (dif. Miquel Pla i Jutglar) 

DIUMENGE, dia 23:    A  les 11,00: Missa cantada (difs. Escarrà, 
Gallifa i Soldevila; Mn. Carles M. Giol i Bayona; 
Jaume Rossell i família) 
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la campana avisa     CAMERUN: Dilluns, dia 17, a les 7 del vespre, es trobaran a 
Barcelona representants de la Delegació d’Osona d’Agerma-
nament amb l’Agermanament de Catalunya per valorar el 
treball que es fa i les necessitats. 
Dimarts, dia 11, a les 7, es reuní el grup d’Agermanament que 
prepara activitats i tallers per a les escoles, i el dimecres, dia 
12, es trobaren a Barcelona amb d’altres que fan la mateixa 
tasca. 
 

ENTERRAMENTS: Diumenge, dia 9, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Francisco Torrent i Rifà, que morí el dia abans a 
l’edat de 93 anys, el divendres, dia 14 el de Ramon Tomàs i Suy, 
que morí el dimecres a l’edat de  91 anys. Al cel siguin! 
 

CONCERT AL SÒL DEL PONT: Dimarts, dia 18, a 2 quarts 
de 9, a la capella, el Faristol farà un vespre musical amb el Concert 
del cor d’adults. 
 

VESPRES A STA. MAGDALENA: Divendres, dia 14, a 2 
quarts de 8, una vintena de persones feren la pregària de vespres a la 
capella, acabant amb un petit piscolabis ofert per la Maria i l’Enric 
recordant les seves noces d’or de fa pocs dies. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 40 € per les necessitats de la 
parròquia. Moltes gràcies. 
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