
 

 
Estimats Reis Mags,  
 
No sé si aquest any m’he portat bé o no, suposo que això ho 
han de dir els que conviuen amb mi. Però m’agradaria molt 
que em portéssiu un seguit de coses que necessito pel 2015.  
 
En primer lloc us demanaria que em donéssiu la força 
necessària per ser LLUM per a totes aquelles persones que 
m’envolten, que gràcies a la meva força puguin veure-hi més 
clar, i també llum per mi mateix, perquè a vegades la foscor no 
em deixa veure el camí més correcte i em faria molta falta 
aquesta petita espurna. 
 
També us demano que em porteu ganes i empenta per ser 
SAL; sal per donar un xic de sabor a la meva vida i a les de tots 
aquells que es creuen al meu camí. Perquè la manca de feina, 
les malalties que s’emporten vides ben joves, la falta de 
seguretat en el futur més immediat, fan que tots plegats 
haguem perdut una mica el gust de la vida. M’agradaria poder 
ser jo una ajuda per recuperar-lo.  
 
I és que, tal i com diu  Jesús en l’evangeli de Mateu (5,13-16): 
«Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què 
la tornaran salada?...Vosaltres sou la llum del món...Que brilli 
igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres 
bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel». 
 
Doncs bé, Melcior, Gaspar i Baltasar, això és el que demano 
que em porteu aquest 2015. Moltes gràcies. 

 

 

DIUMENGE,   dia 4:   A les 11,00: Missa cantada (difs. germans Jaume 
i Carme Serra Rovira, i famílies; família Pont 
Abellà 

Dilluns,           dia 5: A les 20,00: Missa (dif. Jordi Reixach i Juárez) 
DIMARTS,      dia 6: A les 11,00: Missa cantada (difs. mossens Xavier 

Bardolet i Ramon Carbonell) 
Dissabte,      dia 10: A les 20,30: Missa  (difs. Montserrat Puig i 

Estrada; família Gurt Torras Copons) 
DIUMENGE, dia 11: A les 11,00: Missa cantada (difs. Trinitat Barnera 

i Moratona; Serafina Fluvià i Moner, cap d’any; 
família Pont Arbat) 
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cultes de la setmana 



CATEQUISTES: Es trobaran el dimecres, dia 7, a 2 quarts 
de 9 per preparar les properes sessions de catequesi. 

 

CÀRITAS: Els representants dels diferents projectes es 
trobaran el dijous, dia 8, a les 9 per valorar les necessitats que 
van sorgint. 
 

CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 9, a 3 quarts de 10 es 
reunirà per darrera vegada tot el grup per acabar de preparar la 
Confirmació que rebran el dia següent, dia 10 de gener, a la 
missa de 2 quarts de 9 del vespre. 
 

CAPELLES DE LA SDA. FAMÍLIA: Tots aquells que us 
cuideu de les diferents capelles podeu passar per la parròquia 
quan us vagi bé. 
 

ENTERRAMENTS: Dimarts, dia 30, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Trinitat Barnera i Moratona, que morí el                             
dia abans a l’edat de 93 anys. El mateix dia es celebrà el de 
Rosalia Bassols i Torrent, que morí el dia abans a l’edat de 83 
anys. Al cel siguin! 
 

DONATIUS: S’han rebut 70 €, un donatiu de 100, i un de 
200 per l’escola de Bobog (Camerun), i un de 100 € per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
Recordem que es poden fer donatius per a la construcció de  
l’escola de Bobog als C/c: La Caixa 2100 0453 02 0200242517 
i BBVA 0182 1807 1402 0154 8114 ó a la parròquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    la campana avisa     la campana avisa 

CANVI D’HORARI A LA MISSA DEL DISSABTE: 

Dissabte vinent, dia 10, la missa serà a 2 quarts de 9, no a 
les 8, ja que ve el bisbe a confirmar una colla de joves i no pot 
ser abans. 


