
 

 

  
En dies de desescalada encara tenim ben present els gestos de 
solidaritat i generositat que hem viscut, i estem vivint, a causa 
de la crisi del coronavirus. Hem vist créixer la humanitat davant 
l’amenaça sanitària en l’entorn familiar, en els barris entre 
veïns, en les institucions... i hem estat testimonis també de la 
resposta abnegada i valenta de tants servidors públics: 
professionals sanitaris, agents dels cossos de seguretat, personal 

de sectors essencials (neteja, comerç, premsa, 
etc.). És una conseqüència positiva del virus en 
forma de gran regal humà. 

Totes aquestes accions , especialment la 
d’arriscar la pròpia vida per salvar altres vides, 
només són possibles quan la persona ha cultivat 
el seu esperit de fraternitat o solidaritat. És 
aquest esperit el que empeny a servir l’altre. 

Pels cristians el compromís amb l’altre és un 
senyal de la pròpia fe, de la unió amb aquest 
Déu-Amor. L’evangeli d’avui ens recorda que 
“Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill 
únic, perquè no es perdi ningú”. Déu ens 
embolcalla amb el seu amor, perquè el 
reconeguem viu en nosaltres, en la nostra vida; 
amb el seu amor ens convida a viure una vida 
d’estimació i servei a Ell i als altres. 

La festa de la Santíssima Trinitat d’avui ens recorda que la 
Trinitat és una comunitat d’amor entre el Pare, el Fill i l’Esperit. 
Aquest amor de Déu, revelat en Jesús, ens dona el seu esperit 
per servir, ajudar, comprometre’s amb el malalt, el presoner, 
l’hoste, el sofrent.  
 
 
 
   
DIUMENGE,   dia 7:   A les 11,00: Missa cantada (difs. família Costa 

Rosanas; Joan Roca i Boixader; per les ànimes 
del  purgatori) 

Dissabte,      dia 13:  A les 20,00: Missa (difs. Antonio Alba i Galan, cap 
d’any; Dolors Crosas i Caballeria)  

DIUMENGE,dia 14:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Begoña 
Cuesta i Corell, Sda. Flia.; Rosa Gonzàlez; Josep 
Coromina i Roca)   
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CAP DEL PONT: El grup de redactors es tornarà a reunir el 
dimarts, dia 9, a les 8, per preparar el nou vídeo que es vol fer 
un mensualment.  

COMUNIÓ ALS MALALTS: No es tornarà a portar la 
comunió fins que passi del tot el confinament; també 
s’esperarà per  fer córrer les capelles de la Sagrada Família. 

DONATIUS: Aquesta setmana se n’han rebut tres de 40, 70 i 
300 € per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 

Desgravacions: cal saber que aquest any els donatius fins a 
150 € desgraven el 80% i el que en passa desgrava el 40%. Per 
tant si donem 100 € només ens en costen 20, si en donem 50 
només ens en costen 10, cal però que ens doneu les vostres 
dades per poder fer el certificat de desgravació 

ENTERRAMENT: Dilluns, dia 1, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Josep Rosanas i Labró, que morí el dia abans 
a l’edat de 89 anys. Al cel sigui! 

CASALOT: El Casalot ja prepara el Casal d’estiu, com se’ns 
explica en aquest programa. Des de la parròquia recomanem 
que hi apunteu els infants i adolescents.  

la campana avisa 


