
                                                                                  
En les lectures d’aquest diumenge hi trobem l’amor i l’entrega 
incondicional que té Jesús amb la humanitat. Sempre fidel, 
sempre bo. No importa les vegades que un pot fallar, pot 
caure, pot pecar. Ell sempre escolta, sempre perdona, sempre 
és allà. No aplica la llei de l’antic testament, “ ull per ull, dent 
per dent, mà per mà, peu per peu, cremada per cremada, 
ferida per ferida, cop per cop” (Ex 21,24-25).  

A la carta de Sant Pau a Timoteu hi trobem la superació 
del Talió, “...si el neguem, ell també ens negarà; però, com 

que no pot negar-se ell mateix, ell 
continua fidel si nosaltres no li som fidels” 
(2Tm 2,12-13). Hi pot haver una mostra 
més pregona d’amor , sense demanar res 
a canvi? Més encara, per Jesús no hi ha la 
possibilitat d’actuar d’altra manera. En la 
seva naturalesa només hi ha l’amor infinit, 
incondicional. Continuaré estimant 
malgrat que l’altre no respongui igual. No 
pot ser d’altra manera.  

Per a nosaltres, cristians això té 
varies implicacions. La primera és la de 
sentir-nos joiosos de ser estimats 
d’aquesta manera. La segona seria 
pensar: si Deu és així amb els seus fills, 
també nosaltres hem d’obrar segons el 

seu missatge. Donar sempre el millor, malgrat que no sigui 
aquesta la resposta que rebem. A voltes, aquesta actitud pot 
semblar que vagi contra el fer de la societat, tots hem sentit la 
dita: “qui la fa, la paga”. Res més lluny del mestratge de Jesús. 
Perdonar una i mil vegades.  
  
 
 
Dissabte,    dia 12:  A les 20,00: Missa (difs.Carme Ribas i Vergés; 

Joan Parramon i Tomàs)  
DIUMENGE,dia 13:       A les 11,00: Missa cantada (difs. Francesc Sala 

i Batlle; gna. Carme Molist i Malats; en acció de 
gràcies de la família Vila Trias; per les ànimes 
del purgatori; en ac. de gr. a la M. de D. del Sòl 
del Pont, al Sgrt. Cor i a Sta. Elena)   

Dissabte,    dia 19:  A les 20,00: Missa (dif. Florenci Costa i Padrós)  
DIUMENGE,dia 20:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Lluís, cap 

d’any, i esp. Joan i Concepció; per les ànimes 
del purgatori) 
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cultes de la setmana 



la campana avisa     BOBOG-CAMERUN: Des de fa uns dies tenim entre 
nosaltres dos tècnics del Camerun responsables dels projectes i 
el chef del poblat de Lyhong, Jacques Batjom, que ha fet una 
conferència a la universitat de Vic sobre la Sanitat al Camerun. 
Ens parlaran a les misses de dissabte i diumenge i faran 
l’homilia. 
Amb ells hem visitat diferents ajuntaments i entitats que 
col·laboren amb l’Agermanament al Camerun. 
 
CONSELL PASTORAL: Dilluns, dia 14, a les 9, es 
reuniran els membres del Consell per planificar les activitats de 
la parròquia per aquest curs. 
 
CONFIRMACIÓ: Dissabte, dia 12, els nois que es preparen 
per la confirmació han reprès les reunions.  
 
CASALOT: El dissabte, dia 5, a les 4 van començar les 
activitats del Casalot per aquest nou curs amb una assemblea 
de pares, monitors, joves i nenes. 
 
CÀRITAS INFORMA:  Es necessiten dues estufes de llenya. 
Telefonar al 938500185 o al 938541024. 
 
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 10 € per les necessitats 
de la parròquia i un altre de 50 €	per Càritas. Moltes gràcies. 
 
 


