
 

 
L’esperança cal exercitar-la dia a dia per fer-la viva. Mossèn 
Joan Busquets deia que l’important era saber «des d’on 
esperem», «cap a on dirigim l’esperança», «com esperem» i 
«amb qui esperem». 
 
Aquests dies, una bona mestra que viu apassionadament la 
seva feina diària d’educar amb sensibilitat els infants de l’escola 
del nostre poble ha hagut de comunicar que estarà un temps 
sense fer classes perquè ha de tenir cura de la seva mare, que 
té necessitat d’ajuda i companyia constant. La decisió no ha 
estat fàcil: els nens l’enyoraran i ella enyorarà els nens..., però 
en l’explicació, classe per classe, dels motius de la seva 
absència s’hi pot apreciar la seva mirada esperançada envers la 
realitat que li toca viure. 
 
«Des d’on» espera? Des de la certesa que fa el millor per una 
mare malalta, des de la gratuïtat de la donació amorosa, i des 
de la fe en el sentit profund d’estimar. «Cap on» dirigeix 
l’esperança? Cap a la persona necessitada, la seva mare, que 
també com un infant, necessita ser acompanyada. «Com» 
espera? Amb fortalesa i bon humor, tan necessaris per cuidar 
malalts. I «amb qui» espera? Amb la família més propera, amb 
els amics que comparteixen la seva sensibilitat i amb els nens i 
nenes que amb el seu testimoni aprendran el valor d’estimar. 
 
Aquest és un bon exemple, ben real i palpable, de la posada 
en pràctica d’allò que deia Sant Pau: «Que l'esperança us 
ompli d'alegria. Sigueu pacients en la tribulació, constants en 
l'oració» (Rm 12, 12) 

 

 

 

DIUMENGE,   dia 8:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Ricard Suriñach 
i Mas;esp. Pere Font i Núria Puigvila; Vicenç Trias 
i Torres; en acció de gràcies, de S.D.) 

Dissabte,      dia 14: A les 20,00: Missa  (dif. Montserrat Puig i Estrada; 
a les ànimes del purgatori) 

DIUMENGE, dia 15: A les 11,00: Missa cantada (difs. Lluís Parareda 
Jutglar i família;  en acció de gràcies, de S.D.; en 
acció de gràcies a Sta. Rita, a St. Llucià, St. 
Cosme i St. Damià) 
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GRUPS DE PREPARACIÓ DE L’ASSEMBLEA: Els 
responsables de la secció de formació de l’Assemblea 
Parroquial es trobaran el dilluns, dia 9, a les 9 per començar a 
preparar el treball a fer. 
Els responsables de la secció de Litúrgia es trobaran el dimarts, 
dia 10, a les 9. 
 

CONSELL PASTORAL: Dimecres, dia 11, a les 9 es 
reuniran els membres del Consell per parlar de la marxa de la 
parròquia, preparar una propera assemblea i proposar noves 
activitats. 

 

ENTERRAMENTS: Diumenge, dia 18, es celebrà el 
Funeral i l’Enterrament de Sebastián Sorinas i Roma, que morí 
el dia abans a l’edat de 90 anys. Divendres, dia 23, el de Maria 
Masramon i Teixidor, que morí el dimecres, a l’edat de 93 
anys. Dijous, dia 29, el de Guillermo Mato i Valverde, que 
morí el dia abans, a l’edat de 80 anys. Dissabte, dia 31, el 
d’Elvira Bernol i Gòmez, que morí el dijous, a l’edat de 87 
anys.  Al cel siguin. 

 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 5, dos de 50 i un 300 € 
per Càritas, i un de 40 i un de 5 € per les necessitats de la 
parròquia. Moltes gràcies. 
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