
 

Els enterraments són uns dels actes litúrgics que més persones 
acostumen a aplegar a l’entorn d’una parròquia. Sovint s’hi acosta 
gent que no viu la fe o ho fa d’una manera poc intensa, però que 
volen acompanyar el difunt i els seus familiars en aquell moment de 
feblesa i tristor. 
 
Aquest comportament és un acte humà molt lloable perquè mostra 
amor i suport cap als altres. Aquests sentiments, però, també els 
podem viure dignament en un acte laic de comiat, i això no exclou 
que són sentiments plenament evangèlics. Per als cristians 
l’assistència a un acte d’enterrament significa també donar gràcies 
pel do de la vida que Déu ens ha donat i hem compartit amb aquell 
que ha mort. Aquest sentiment és difícil d’experimentar quan la mort 
es produeix de manera prematura o sobtada, i estem abocats a caure 
en la desesperança o a posar en crisi la nostra fe.  
 
Déu no vol aquest patiment, i és precisament en Ell que podem 
trobar l’autèntica esperança per superar aquella situació. Per això, els 
actes d’enterrament per als cristians tenen sempre un to d’esperança, 
malgrat la dificultat del moment, i una vegada més la nostra guia és 
el missatge de Jesús que Joan recull en el seu evangeli en narrar la 
resurrecció de Llàtzer: “Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en 
mi, encara que mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu en mi, no 
morirà mai més”. 

 

 

Dissabte,    dia 20: A les 20,00: Missa (difs. Maria Prat i Orriols; esp. 
Joan Roca i Maria Casals; Montserrat Puig i 
Estrada; Anita Codina)  

DIUMENGE,dia 21:  A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Antònia 
Camps, cap d’any, i Jaume Portet, de les Plantes; 
Lluís Vila i Torrents)  

Dilluns,        dia 22: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Mn. Lluís Bohigas) 
Dimarts,      dia 23: A les 19,00: Rosari i Missa (a la Mare de Déu del 

Sòl del Pont en acció de gràcies) 
Dimecres,   dia 24: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Joan Tañà i Rifà) 
Dijous,        dia 25: No hi ha missa 
Divendres,  dia 26: A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la 

parròquia) 
Dissabte,    dia 27: A les 20,00: Missa (difs. esp. Jaume Puig i 

Asunción Rovira; famílies Clotet Godayol; Jaume 
Pujol i Bernat Pujol)  

DIUMENGE,dia 28: A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramona 
Rosanas i Moratona, cap d’any; esp. Pere 
Castanyer i Madrona Casellas, i filla Teresa; Pere 
Novellas Vila i Miquel Novellas Riera; difunts de la 
Penya Blaugrana) 
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CONSELL PASTORAL: Dijous, dia 25, a 1 quart de 10 es 
trobaran per darrera vegada aquest curs els membres del 
Consell per fer balanç i continuar preparant l’Assemblea 
parroquial per  principis del curs vinent. 

ARXIPRESTAT: Dijous, dia 25, es reuniran a Rupit tots els 
mossens del nostre arxiprestat en la darrera trobada del curs. 
 

MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà el dimarts, dia 23, a les 
5 de la tarda, ja que el dimecres és Sant Joan. 

ENCÍCLICA DEL PAPA: Aquest dijous el papa ha tret una 
encíclica dedicada a l’amor i respecte a la natura, a l’ecologia. 
Cita sovint St. Francesc d’Assís i el seu Càntic de les Criatures.  
 

ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 15, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Maria Camós i Jordi, que morí el dia abans, a 
l’edat de 88 anys. Dimarts, dia 16, el de Ramona Serrabasa i 
Bruguera, que morí el dia abans, a l’edat de 88 anys. 
Dimecres, dia 17, el de Baldo Vila i Masoliver, que morí el 
dilluns, a l’edat de 65 anys. Al cel siguin! 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 i un de 40€ per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
 

NOTA DEL MOSSÈN: “Aquest divendres, dia 19, a petició 
meva, el bisbe m’ha rellevat del càrrec de Delegat Episciopal 
de Càritas del bisbat. Ja feia 11 anys que tenia aquesta tasca. 
Encara hi continuaré fent alguns serveis, però ara podré 
dedicar el gruix del temps a la parròquia”.  
 
 

Guardeu-vos aquesta data pel concert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    la campana avisa     la campana avisa 

 

CONCERT  
PER BOBOG-CAMERUN 

 
Xavier Baurier,guitarra i cançó francesa 

Josep Roma, saxos 
Albert Prat, contrabaix 

Teatre Eliseu 

Dia 26 de juny, a les 9 


