
 

“Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor 
que us tinc [...] El meu manament és que us estimeu els uns als 
altres tal com jo us he estimat” (Jn 15,9 / 15,12). Aquest sisè 
diumenge de Pasqua, l’evangeli ens presenta un text de 
resurrecció, un fragment únic per a la vida de la fe, perquè no 
hi ha millor testimoniatge del Jesús viu (de l’alegria, 
l’esperança, la pau...) que no sigui a través de l’amor i 
l’estimació. 
 Les lectures d’avui, amb l’amor al centre, tenen un to 
humà molt bonic: Déu és amor! I precisament per aquest amor 
que Déu ens té nosaltres l’hem de correspondre, i ampliar 
aquest amor també als altres. Sovint tanquem el cercle de 
l’estimació molt aviat, només hi caben “els nostres”: fills, 
familiars, amics... i ningú més. Viure en la fe és anar-se 
construint un cor universal, on tothom pugui formar part 
d’aquest cercle íntim.  
 Viure estimant deu ser una de les exigències vitals més 
difícils, i a la vegada una de les experiències humanes més 
gratificants, perquè estimar dóna sentit i consistència a la 
pròpia vida. Jesús ens mana, o millor dit, ens convida a 
convertir la nostra vida de fe en una vida d’amor, una vida en 
la qual l’estimació no es produeix pel temor a l’incompliment 
d’un manament diví, sinó que som nosaltres –per voluntat 
pròpia– que volem viure segons aquest manament. 
 La joia de la Pasqua ens recorda que només podem 
complir la missió “d’anar per tot arreu i donar fruit” si ens 
estimem. La cançó hi afegiria “si ens estimem com a germans”.  
 
 
 
 
Dissabte,      dia 9: A les 20,00: Missa (dif. Amparo Vistós i Peral; 

Monsterrat Puig i Estrada)  

DIUMENGE,dia 10:  A les 11,00: Missa cantada (dif. Miquela Torras i 
Masramon, cap d’any)  

Dilluns,        dia 11: A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (a la M. 
de D. del Sòl del Pont) 

Dimarts,      dia 12: A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (dif. 
Miquel Codina i Pujol) 

Dimecres,   dia 13: A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (pels 
difunts de la parròquia) 

Dijous,         dia 14: No hi ha missa 
Divendres,   dia 15: A les 12,00: Ofici a honor de St. Isidre (pels 

difunts de l’Associació) 
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Dissabte,     dia 16: A les 20,00: Missa (dif. Dolors Sanglas i Parareda, 
cap d’any; Monsterrat Puig i Estrada; per 
intencions personals de DB)  

DIUMENGE,dia 17: A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramona 
Rosanas i Moratona; esp. Loreto Ballana i Josep 
Masoliver)  

 
 
 
 

BOBOG-CAMERUN: Dilluns, dia 11, a les 5, a la Llar 
d’Infants es trobaran els del grup de recolzament a l’escola 
maternal de Bobog.  Dimecres, dia 13, una persona d’aquest 
grup, en representació de la parròquia i del poble, anirà al 
Camerun junt amb altres persones d’Agermanament de 
Barcelona, de Cantonigròs i Rupit. 

 

PREPARACIÓ DE L’ASSEMBLEA: Dimecres, dia 13, a 
les 9, es reunirà el grup responsable de la secció de formació 
per la preparació de l’assemblea.  

 

CÀRITAS:  Dijous, dia 14, a les 9, es reuniran els 
responsables dels diferents projectes de Càritas. 

 

FESTA DE ST. ISIDRE: Divendres, dia 15, a les 12, es 
celebrarà l’ofici de St. Isidre, a honor del patró dels agricultors i 
en pregària pels difunts. 

 

PARKING PELS ENTERRAMENTS: L’Ajuntament ha 
posat un senyal de parking reservat als familiars dels difunts al 
costat nord de l’església, on constarà el dia i hora de reserva 
sempre que hi hagi una defunció. 

 

ENTERRAMENTS: Dimecres, dia 6, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Amparo Vistós i Peral, que morí el dilluns, a 
l’edat de 75 anys. Divendres, dia 8, el de Ricardo Bonilla i 
Navas, que morí el dia abans, a l’edat de 91 anys. El mateix 
divendres el d’August Joseph Serra, que morí el dia abans a 
l’edat de 86 anys. Al cel siguin. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 100 € per les necessitats de 
la parròquia, i un de 208 € per Càritas. Moltes gràcies. 

 

    la campana avisa     la campana avisa 


