
 

Gairebé segur els titulars dels mitjans de dilluns faran referència 
a l’inici del curs escolar i mostraran imatges d’infants ben 
equipats a punt per començar i de pares que els acompanyen. 
Difícilment veurem nens i joves que troben grans dificultats per 
rebre educació. Aquí a casa nostra podem parlar d’absentisme 
i de fracàs acompanyats moltes vegades de pobresa i 
marginació. Però una mica més lluny podem trobar infants que 
han de caminar hores per arribar a l’escola o que no en tenen 
ni tan sols l’oportunitat perquè no n’hi ha, o viuen en zones de 
conflicte o estan de pas per països buscant un futur més digne. 
 Un dels drets fonamentals de les persones reconegut per 
la declaració universal és l’educació. Tots hem de lluitar i exigir 
una educació de qualitat no només pels nostres fills o néts, 
també pels que ho tenen més complicat. De mostres d’aquest 
compromís en tenim ben a la vora: voluntaris que fan reforç 
escolar i lectura, les beques que ens parlava el Cap del Pont 
passat, el projecte de construcció d’una escola bressol a Bobog. 
 No fa molt  es projectà una pel·lícula basada en històries 
reals “Camí de l’escola” que mostrava les dificultats de quatre 
infants de diferents països per arribar a l’escola, però per sobre 
de tot transmetia les ganes d’aprendre i la consciència que 
només l’educació pot obrir les portes d’un futur millor. Jesús 
deia: “Qui acull aquest infant en nom meu m’acull a mi, acull 
el qui m’ha enviat”(Lc 9, 48). Amb aquest respecte i esperança 
ens hem de mirar els infants del món tots els creients. 
 
 
 
DIUMENGE,dia 13: A les 11,00: Missa cantada (difs. Angustias 

Jiménez i Garrido; Ramona Rosanas i Moratona; 
a St. Antoni en acció de gràcies)  

Dilluns,        dia 14: A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (per les 
ànimes del purgatori) 

Dimarts,      dia 15: A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (per les 
ànimes del purgatori) 

Dimecres,   dia 16: A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (en acció de 
gràcies a la Mare de Déu del Sòl del Pont) 

Dijous,        dia 17: No hi ha missa 
Divendres   dia 18: A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (a Sta. Llúcia 

en acció de gràcies) 
Dissabte,    dia 19: A les 20,00: (difs. Montserrat Puig i Estrada; a les  

intencions d’una família)   
DIUMENGE,dia 20: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Ma Vilar i 

Serra, cap d’any; difunts de la Creu i Fontanells; 
Ramona Muntadas i Ramon Subirana; ) 
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NOVENA: Des del dilluns, dia 14, fins el dimarts, dia 22, la 
missa es celebrarà a la capella del Sòl del Pont, on s’hi farà 
alhora la novena a la Mare de Déu. 

 

ORACIÓ I AISTAT: Dimecres, dia 16, a les 5, es tornarà a 
reunir el grup per fer la pregària de cada mes. 

 

CASALOT: Tots els monitors del Casalot es trobaran el 
dissabte, dia 19, a les 3, per començar a preparar l’engegada 
del nou curs. 

 

PRIMERA COMUNIÓ: A partir d’aquesta setmana els pares 
ja poden apuntar els nens i nenes que vulguin fer la Primera 
Comunió. El despatx és obert tota la tarda dels divendres. 

 

BATEIGS: Diumenge, dia 6, foren batejades les nenes Júlia 
Pérez i Carapeto, filla de Joaquim i Natàlia, apadrinada per 
Roger i Laura, i la nena Valentina Prat i Moreno, filla de Gil i 
Judit, apadrinada per Rafel i Núria. Per molts anys ! 

 

BOBOG: El dimecres, dia 9, ja es va tornar a reunir una part 
del grup que vetlla per l’Agermanament amb Bobog i per 
l’escola que ja està construïda. Ara caldrà organitzar el 
manteniment. El grup ja ens comunicarà com ho podem fer. 

 

ENTERRAMENT: Dijous, dia 10, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Ana Parramon i Cirera, que morí el dia abans, 
a l’edat de 98 anys. Al cel sigui ! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 30 i un de 100 € per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 

    la campana avisa 


