
 

 Darrerament, en els mitjans de comunicació, es parla molt de 
moviments socials assemblearis o de partits polítics que prenen 
decisions de manera assembleària. La comunitat de creients de 
la qual formem part també és anomenada assemblea dels 
cristians, i no podem oblidar-ho. 
 Una assemblea, de fet, és un “aplec de persones 
congregades per a deliberar, legislar i prendre acords”, i això és 
el que vam fer el 17 d’octubre de 2009 quan ens vam trobar 
per parlar, decidir i acordar tot d’actuacions relacionades amb 
el nombre de misses que volíem, les actuacions davant de la 
pobresa, la manca de capellans, l’economia parroquial, etc. Les 
conclusions dels grups de treball, els resultats de l’enquesta i el 
procés participatiu en què vam implicar-nos va ser enriquidor i 
va orientar part de la nostra activitat, com a creients, fins al dia 
d’avui. 
 És per això que s’ha cregut oportú preparar una segona 
assemblea parroquial i, seguint la dinàmica de la primera s’ha 
elaborat una enquesta sobre aquelles qüestions que creiem 
prioritàries de ser tractades. Els temes sobre els quals sereu 
consultats —i dels quals us parlarem en el Cap del Pont de les 
properes setmanes— seran la litúrgia, la formació, les relacions 
entre la parròquia i el poble, l’acció social i els infants, joves i 
famílies. 
 Som convidats a participar-hi activament. 
 
 
DIUMENGE,dia 11: A les 11,00: Missa cantada (difs. Dolors Pujolà i 

Marcé, cap d’any; família Minoves i Vilaregut; 
Josep Vila i Autet; JVR i RCR; Josep Castellà i 
Suriñach) 

Dilluns,        dia 12: A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la M. de D. del Sòl del Pont) 

Dimarts,      dia 13: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Antoni Colomer) 
Dimecres,   dia 14: A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia) 
Dijous,         dia 15: No hi ha missa 
Divendres   dia 16: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Miquel Vilar i 

Blanch) 
Dissabte,    dia 17: A les 20,00: (difs. famílies Clotet Godayol; 

Montserrat Puig i Estrada; a intencions d’una 
feligresa; a les ànimes del purgatori)   

DIUMENGE,dia 18: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Castellà i 
família Roqué Vallbona; Teresa Godayol i Riera; 
en acció de gràcies família Rosanas Subirana; en 
acció de gràcies a intenció de Remei Serrat) 
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PRIMERA COMUNIÓ: Dimarts, dia 13, i divendres, dia 16, 
començaran les sessions de catequesi per als infants que es 
preparen per a la Primera Comunió. 
 
SETMANA SOLIDÀRIA: Dimarts, dia 13, a 2 quarts de 7, 
es trobaran representants de Càritas i dels SS SS de 
l’Ajuntament per començar a preparar la propera setmana 
solidària del desembre. 
 
GRUP D’ATENCIÓ ALS MALALTS: Es trobaran el 
proper dimecres, dia 14, a les 8, per repassar la situació dels 
malalts que s’han d’atendre i per preparar la festa dels malalts. 
 
MISSA FAMILIAR: Serà el proper dissabte, dia 17, a les 8, 
amb assistència dels infants de Primera Comunió, acompanyats 
pels seus pares, i dels infants i adolescents del Casalot, 
acompanyats pels monitors. 
 
ASSEMBLEA PARROQUIAL: Aquest dissabte i 
diumenge es presenta al final de les misses l’inici de la 
preparació de la propera Assemblea Parroquial. Començarem 
contestant un full amb una colla de propostes sobre cinc temes 
que es pot agafar del capdavall de l’església. 
CONFIRMACIÓ: Ja poden venir a apuntar-se els nois i noies 
que vulguin preparar-se per a la Confirmació. Han d’haver 
nascut el 2001 o abans. 
El grup que ja fa un curs que s’hi prepara es trobaran el proper 
divendres, dia 16, a les 9. 
 

NOU WEB: A les misses del proper cap de setmana es 
presentarà el nou Web de la parròquia que tots podrem 
consultar. 
BATEIGS: Diumenge, dia 4, es celebrà el bateig de Jana 
Arjona i Simon, filla de Carles i Mònica, apadrinada per Víctor i 
Ariadna. Es celebrà també el de Guillem Girabal i Traveria, fill 
de Sergi i Anna, apadrinat per Joan i Concepció. Per molts 
anys!  
 

CÀRITAS INFORMA: Es necessita estufa de butà. Trucar al 
938500185. 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 5, un de 20 i un de 50 € per 
Càritas, i un de 5 i un de 12 € de dos infants pel Camerun. Moltes 
gràcies.  


