
 

Aquests dies fan la primera comunió a la nostra parròquia 27 
nens i nenes que s’hi ha preparat durant tot el curs, 
acompanyats pels pares i les catequistes. 
 
Fer la primera comunió, o participar de la comunió qualsevol 
dia en l’eucaristia, és voler estar en comunió amb Jesucrist, 
voler-lo tenir com a amic, com a mestre, com a model a seguir 
en el viure de cada dia. Estar en comunió amb l’Altre és voler-
hi estar en amistat profunda. I això és quelcom gran per un 
cristià i molt seriós. Ens alegrem quan uns pares decideixen 
ajudar els seus fills a seguir aquest camí, els hi preparen i ells 
mateixos el segueixen i en són exemple.  
 
D’aquí en surt que la primera comunió és una festa i ho 
celebrem. Una festa de fe, un pas més en el camí de ser 
creients. Tot i que algunes vegades la materialitat de la festa, 
l’acumulació de regals, àpat, despeses ho podrien deteriorar 
convertint un acte sagrat en un fet profà. Els pares són qui han 
de posar al centre el que realment és central. 
 
Llegim a la Paraula de Déu d’aquests dies: Això és el meu cos, 
entregat per vosaltres; cada vegada que en mengeu recordeu-
vos de mi. Rebre el Cos de Crist, recordar-se’n sovint, tenir-lo 
per amic i per model en el servei als altres és el que ens fa 
cristians. 
 
 
 
DIUMENGE,dia 31:  A les 11,00: Missa cantada (dif. Jaume Salés i 

Sanjaume)  
Dilluns,         dia 1: A les 19,00: Rosari i Missa (a la Mare de Déu del 

Sòl del Pont en acció de gràcies) 
Dimarts,       dia 2: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Mn. Miquel Codina 

i Font) 
Dimecres,    dia 3: A les 19,00: Rosari i Missa (dfis. esp. Oleguer 

Puigoriol i Angeleta Aumatell) 
Dijous,         dia 4: No hi ha missa 
Divendres,   dia 5: A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la 

parròquia) 
Dissabte,     dia 6: A les 20,00: Missa (difs. Dolors Salés i Guillamet, 

cap d’any; Montserrat Puig i Estrada; Isabel i 
Carme Pont; en acció de gràcies a la Mare de Déu 
del Sòl del Pont)  

DIUMENGE, dia 7: A les 11,00: Missa cantada (dif. Pepeta Bori i 
Vila, cap d’any; Ramona Vila i Vall). 
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EL CASALOT: Aquest cap de setmana es celebra la festa de 
final de curs del Casalot amb un seguit d’activitats el dissabte, 
amb l’eucaristia a les 8, amb la dormida conjunta a la nit, 
esmorzar al matí, activitats amb els pares, nens i joves, i amb 
un dinar de comiat amb monitors, pares, infants i joves. Per 
molts anys per aquest nou curs tan ben portat. 
 

PRIMERES COMUNIONS: Es celebren els dies 31 de 
maig, i 7 de juny, a la missa de les 11. 
 
ENTERRAMENTS: Dissabte, dia 23, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Margarita Gallach i Pous, que morí el dia 
abans, a l’edat de 68 anys. Dilluns, dia 25, el de Maria Prat i 
Oriols, que morí el dia abans, a l’edat de 72 anys. Al cel siguin. 
 
COL�LECTA PEL NEPAL: En la col·lecta per l’ajut al 
Nepal de dissabte i diumenge passats es recolliren 638 €. 
Moltes gràcies. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 € per les necessitats de 
la parròquia. Moltes gràcies. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    la campana avisa     la campana avisa 

CÀRITAS AMB NEPAL: 

 
Tothom que vulgui fer donatius pel Nepal ho pot fer a aquests 
C/c de Càritas, oberts per aquesta causa:  
 
Triodos Banca ética:ES67 1491 0001 2520 3320 8816        
Fiare Banca ética: ES95 1550 0001 2300 0083 5629 
LA CAIXA: ES78 2100 5731 7702 0018 3406                       
BBVA: ES15 0182 2370 41 020157 0922 
Popular: ES84 0075 0001 8306 0735 0683                          
BANKIA: ES02 2038 1010 6260 0067 5815 
SANTANDER: ES66 0049 1892 6322 1328 4363 


