
 

Aquesta setmana que comencem inclou la celebració de la 
Festa Major del nostre poble. Sempre és un goig veure una 
comunitat humana que s’uneix per compartir la celebració 
conjunta. Les comunitats cristianes quan es reuneixen ho fan 
també en una celebració. 
 Els orígens històrics de la nostra Festa Major ens porten 
a recordar una comunitat que compartia la fe i que es 
preocupava pel patiment dels seus integrants. Encara 
actualment, qualsevol comunitat que tingui la fe viscuda com a 
referent deu haver de tenir en primer terme aquells que 
pateixen. El sentit de l’autèntica comunitat des d’un punt de 
vista cristià ens l’expressa el llibre dels Fets dels Apòstols quan 
ens descriu que a les primeres comunitats cristianes: “Tots els 
creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots”. 
 La segona lectura d’avui ens dóna també unes pistes 
sobre la vivència quotidiana. Sant Jaume hi afirma: “on hi ha 
gelosies i rivalitats, hi ha pertorbació i maldats de tota mena”, i 
segueix: “el fruit de la justícia neix de la llavor que els homes 
pacificadors han sembrat en esperit de pau”. 
 La Festa Major pot ser una bona oportunitat per 
aprofundir el compromís amb totes aquelles persones amb les 
que tenim veïnatge, deixant de banda interessos egoistes i 
enveges sovint ridícules, gaudint de la riquesa que significa la 
diversitat, i construint la justícia des de l’entorn més proper 
perquè ningú quedi marginat. 
 
 
 
 
DIUMENGE,dia 20: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Ma Vilar i 

Serra, cap d’any; difunts de la Creu i Fontanelles; 
Ramona Muntadas i Ramon Subirana; en acció de 
gràcies pel 58è aniversari de matrimoni)  

Dilluns,        dia 21: A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (en acció de 
gràcies a la M. de D. del Sòl del Pont) 

Dimarts,      dia 22: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Ma Àngels Serra) 
Dimecres,   dia 23: A les 11,00: Ofici cantat (pels difunts de la 

parròquia) 
Dijous,        dia 24: No hi ha missa 
Divendres   dia 25: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Ramon Cabanas) 
Dissabte,    dia 26: A les 20,00: (difs. Miquel Pla i Jutglar; Montserrat 

Puig i Estrada)   
DIUMENGE,dia 27: A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Freixa i 

Bosch; Miquel Novellas i Riera; Pere Novellas i 
Vila; germans Lladó) 
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OFICI DE FESTA MAJOR I OFRENA: Dimecres, dia 
23, a les 11, es celebrarà l’ofici de Festa Major acompanyats 
per la coral Vila i Formosa. Tot seguit les autoritats municipals, 
en nom del poble, faran l’ofrena floral a la Mare de Déu del 
Sòl del Pont 
 

GRUP DE RV DE MATRIMONIS JOVES: Dissabte, dia 
26, a 2 quarts de 5, faran la seva primera trobada mensual 
d’aquest curs per parlar de la seva vida i de la seva fe. 

 

PRIMERA COMUNIÓ: Els pares ja poden apuntar els nens 
i nenes que vulguin fer la Primera Comunió. El despatx està 
obert tota la tarda dels divendres. 
 

WEB DE LA PARRÒQUIA: Divendres, dia 18, es reuní 
l’equip que prepara el nou web de la parròquia amb el tècnic. 
Serà presentat a les primeres setmanes d’octubre.  

 

CASAMENT: Dissabte, dia 19, es celebrà el sagrament del 
matrimoni entre Abel Vargas i Navas, fill de Gabriel i 
Montserrat, i Ana Fernández i Fernández, filla de Juan i Josefa. 
Per molts anys! 

 

ENTERRAMENT: Dissabte, dia 19, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Josep Ramiro i Falcó, que morí uns dies 
abans, a l’edat de 59 anys. Al cel sigui ! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per les necessitats de 
la parròquia i un altre de 50 per Càritas. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 

    la campana avisa 


