
 

Aquestes setmanes anem fent nova la quaresma des de la 
pregària, l’almoina i avui ho farem des del dejuni: deixar de… 
o abstenir-se de… 

Quan parlem de dejuni, sobretot en temps de quaresma i des 
de la nostra tradició, s’entén com fer un àpat més auster o 
simplement abstenir-se de menjar carn els divendres, sovint 
sense pensar en quin és l’origen d’aquesta pràctica. 

És precisament en aquest origen on trobem l’eix que ens dóna 
la pista per fer-lo nou, entendre’l i actualitzar-lo. El dejuni és el 
saber estar-se de… no perquè ho imposa el temps litúrgic, sinó 
perquè al centre de les nostres vides hi ha una vida nova, que 
és la de Jesús que ens convida cada dia de l’any a no deixar-
nos endur per les ofertes constants de consum, a comprar 
només allò que ens fa falta, a no restar indiferents davant dels 
explotats que treballen pel nostre benestar i  a lluitar pels que 
passen gana i que el seu dejuni és imposat per la injustícia del 
nostre món. 

“El dejuni que jo aprecio és aquest: allibera els qui han estat 
empresonats injustament, deslliga les corretges del jou, deixa 
lliures els oprimits i trosseja jous de tota mena (Is 58, 6)”. Isaïes 
ens recorda que aquest és el dejuni que ens demana el Senyor: 
compartir el pa amb el famolenc, donar el nostre temps i 
créixer en l’esperit de senzillesa, austeritat i humilitat. 
 
 
 
 

Dissabte,    dia 14: A les 20,00: Missa (difs. esp. Isidro Molas i 
Concepció Pujol; Montserrat Puig i Estrada; 
Pepeta Serrat i Lluís Puigvila):)  

DIUMENGE,dia 15:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Carme 
Boixaderas, de la Sda. Flia.; Pepeta Bori i Vila, de 
la Sda. Flia.; esp. Jaume Castanyé i Carme Sala; 
Carme Pont i Arbat)  

Dissabte,    dia 21: A les 20,00: Missa  (difs. Josep Coromina i Roca; 
Montserrat Puig i Estrada; Lluís Puigvila i Pepeta 
Serrat; Josep Serra i Jofré) 

DIUMENGE,dia 22: A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Medina i 
Sarmiento, cap d’any; Ramona Rosanas i 
Moratona, cap d’any; esp. Josep Masoliver i 
Loreto Ballana) 
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ESCOLA DE BOBOK: Dilluns, dia 16, a les 5, a la Llar 
d’Infants de Roda de Ter hi ha una trobada de mestres 
interessats en col·laborar com a voluntaris i com a professionals 
amb l’escola de Bobok del Camerun. Els en felicitem. 
 
CURS DE CRISTOLOGIA: Dilluns, dia 16, a les 9, hi 
haurà una nova trobada del curs de cristologia que fa un any 
que començà. 
 
CURS DE BÍBLIA: Dimecres, dia 18, a les 9, hi haurà 
trobada del curs sobre l’evangeli de Marc que s’encetà el mes 
passat. 
 

GRUP DE RV1 DE MATRIMONIS JOVES: Dissabte, 
dia 21, a les 4, faran la trobada mensual per parlar de la seva 
vida i de la seva fe. 
 
XERRADA PELS PARES DE PRIMERA COMUNIÓ: 
Dissabte, dia 21, a les 6, hi haurà trobada de tots els pares que 
tenen infants que fan la primera comunió on es farà la segona 
xerrada del curs sobre Els pares i la catequesi de la fe. Estarà 
dirigida per un dels pares, el Dr. Roger Canadell. 
 
MISSA FAMILIAR: Serà el proper dissabte, dia 21, a les 8 
del vespre, amb assistència de tots els infants i pares de Primera 
Comunió i el Casalot. 
 
ENTERRAMENTS: Dimecres, dia 11, es celebrà el Funeral 
i l’Enterrament de Francesc Serret i Rifà, que morí el dia abans, 
a l’edat de 65 anys.  Dijous, dia 12, el de Pepeta Sellés i Palou, 
que morí el dia abans a l’edat de 94 anys. Al cel siguin! 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 25 € per Càritas, i dos de 
50 per l’escola maternal de Bobok al Camerun. Moltes gràcies. 
 

HA MORT MN. ANTONI MAURI: Dijous, dia 12, va 
morir Mossèn ANTONI MAURI, que havia estat rector de la 
nostra parròquia des de l’any 1974 fins el 1985. El funeral es va 
celebrar a Olost el divendres, dia 13, a les 4. L’encomanem a 
Déu i li agraïm el treball fet durant tots aquells anys. 

    la campana avisa     la campana avisa 


