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mirada d’infant 

vers  els  que sofreixen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cultes de la  setmana 

A la taula rodona de dimarts passat dins la X Setmana 
Solidària sobre els Reptes Socials de Roda i Les Masies es va 
fer menció de la problemàtica de la droga, tant de traficants 

com de consumidors joves, dels estralls de l’alcohol, de 
l’ocupació d’habitatges, de les persones grans que no tenen 

companyia, dels malalts, dels qui depenen fortament dels 
ajuts socials o del rebost 

solidari...Són constatacions no només de la 
problemàtica social existent, sinó de molt 
sofriment, especialment en les  franges  
d’edat més separades, joves i vells. La llista 
real és més llarga encara. 

Al nostre costat mateix hi ha 
sofriment, ben cert, i no és bo  girar  la  
mirada per no veure-ho, o preocupar-se 
només pel propi benestar, pel consum que 
ens adorm, deia algú. Tota sofrença demana 
comprensió, estimació, ajut. Aquesta és  
l’altra vessant que es destacà a la taula 
rodona, el notable  nombre  de  voluntaris 
que s’hi fan per posar-hi remei, alguns de 
col·lectius com Càritas, els Serveis Socials  
dels Ajuntaments i diferents altres entitats, 
però també de molts d’altres que 

individualment fan aquesta tasca. 
Dirigir la mirada vers el sofriment  per  posar-hi  

remei és el que respon Jesús quan li demanen si Ell és el 
Messies: mireu, els cecs hi veuen, els sords hi senten, els 
desvalguts reben l’anunci de la Bona Nova, com dient, 
aquesta és la prova que Déu està en mi, perquè dirigeixo     
la mirada vers els qui sofreixen i els porto alleujament. Així 
és l’infant de Betlem que esperem. 

 
 
 

 
DIUMENGE,dia 15: A les 11,00: Missa cantada (difs. Dolors 

Labró i Autet; esp. Josep Ribas i Modesta 
Sala) 

Dissabte, dia 21: A les 20,00: Missa (dif. Josep Serra i Jofré) 
DIUMENGE,dia 22: A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Begoña 

Cuesta i Corell; família Rovira Quintana; 
família Cuesta Corell; Victòria Hita i Codina) 



 
 
 
 
 

la campana avisa 
 

SETMANA SOLIDÀRIA: Avui, diumenge, dia 15, dia de la fira, 

Bobog i Càritas tenen una paradeta on s’hi podrà comprar el llibre 

Mirades africanes i diferents productes d’ajut a la cooperació. Hi 

haurà també una exposició de grans fotos del llibre d’un cap a l’altre 

del pont vell. 

CRISTIANS INQUIETS: Dimecres, dia 18, a les 8, es reuniran, 

com cada mes a la nostra parròquia, tota una colla de cristians de la 

comarca per parlar de qüestions actuals i la relació amb la seva fe. 

GRUP LLOANÇA: Dijous, dia 19, a 2 quarts de 4 els components 

del grup deixaran l’església parroquial neta i polida i també el grup    

del Sòl del pont ho farà a la capella. 

VESPRES: Divendres, dia 20, a les 7, es farà la pregària de vespres 

als locals parroquials com es fa cada setmana d’Advent. 

MISSA FAMILIAR: Serà dissabte vinent, dia 21, a les 8 del  

vespre, amb participació de tots els infants que es preparen per la 

primera comunió, els seus pares, i els infants, joves i monitors del 

casalot. 

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es reuniran dissabte vinent, a 2 

quarts de cinc per parlar de la seva vida i de la seva fe. 

CAPELLES SDA. FAMÍLIA: Tots els que us cuideu d’alguna 

capella podeu passar pel despatx parroquial quan us vagi bé. 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Serà dilluns, dia 23, a les 8, on 

ens prepararem pel Nadal demanant i rebent el perdó. 

ENTERRAMENTS: Dimecres, dia 11, es celebrà el Funeral i 

l’Enterrament de Begoña Cuesta i Corell, que morí el dia  abans  a  

l’edat de 92 anys; divendres, dia 13 al matí, el de Maria Paxau i 

Capdevila, que morí el dia abans a l’edat de  97  anys;  també 

divendres a la tarda, el de Montserrat Sanglas i Serra, que morí el dia 

abans a l’edat de 90 anys. Al cel siguin! 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas, un de 50 per les 

necessitats de la parròquia, i quatre de 50 per  Bobog-Camerun. 

Moltes gràcies. 

ORDENACIÓ DE DIACA DE RUBÈN JUNQUERA 
 

 


