
 

Li demano que il·lumini la mirada interior del vostre cor 
perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat i quina és la 
grandesa immensa del seu poder que obra en nosaltres, els 
creients; em refereixo a la força poderosa i eficaç amb què va 
obrar en el Crist. Avui en aquest setè diumenge de Pasqua, 
Festa de l’Ascensió, som cridats a una missió: ser llum en el 
nostre món.  
 A la carta als Efesis que llegim avui hi trobem aquest 
fragment tan bonic: Li demano que il·lumini la mirada interior 
del vostre cor. Jesucrist ressuscitat és la llum que actua en 
nosaltres, només així nosaltres podem ser llum per als altres. 
Com ha anat sortint aquests dies Déu sempre s’avança; 
nosaltres som cridats a estimar perquè Déu ens ha estimat 
primer, som cridats a ser llum perquè Déu és llum en nosaltres. 
La falta de llum, la foscor, ens fa por, ens fa anar a les 
palpentes i sovint ensopegar. De moments de foscor tots en 
tenim, però sempre podem tornar a Déu a buscar la llum. Sant 
Joan de la Creu escrivia: De noche iremos, de noche que para 
encontrar la fuente, sólo la sed nos alumbra. 
 Igual que la llum que es filtra per qualsevol escletxa 
nosaltres podem fer arribar la llum de Jesucrist a qualsevol 
racó. Quantes persones coneixem que passen per un mal 
tràngol o que estan desorientades? Algunes ben properes, 
d’altres ni tan sols les coneixem. Nosaltres som cridats a ser 
llum en el món i a ajudar a trobar l’escletxa que dóna vida. 
 
 

DIUMENGE,dia 17:  A les 11,00: Missa cantada (dif. Carme 
Puigdollers i Cabañol; Ramona Rosanas i 
Moratona; esp. Loreto Ballana i Josep Masoliver; 
isidro Sallés Palou i flia. Vilalta Serrat)  

Dilluns,        dia 18: A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (a la M. 
de D. del Sòl del Pont) 

Dimarts,      dia 19: A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (dif. Mn 
Pere Sala i Marquilles) 

Dimecres,   dia 20: A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (pels 
difunts de la parròquia) 

Dijous,        dia 21: No hi ha missa 
Divendres,  dia 22: A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (difs. 

Josep Puigoriol i Pepeta Casas, esp.) 
Dissabte,    dia 23: A les 20,00: Missa (dif. Amparo Vistós i Peral; 

Monsterrat Puig i Estrada)  
DIUMENGE,dia 24: A les 11,00: Missa cantada (difs. gnes. dels 

SSCC sor Concepció i sor Maria) 
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CURS DE CRISTOLOGIA: Dilluns, dia 18, a les 9, es 
trobaran els que fan el curs de cristologia i formació en la fe. 
 
PREPARACIÓ DE L’ASSEMBLEA: Dimarts, dia 19, a  1 
quart de 10, es reuniran els responsables dels diferents grups 
que preparen el treball per a l’assemblea parroquial. 
  
ORACIÓ I AMISTAT: Es trobaran el dimecres, dia 20, a les 
5 de la tarda, per fer una estona de pregària. 
 

CURS DE BÍBLIA: Dimecres, dia 20, a 1 quart de 10, hi 
haurà trobada del curs sobre l’evangeli de Marc que s’encetà a 
principis d’aquest any. 
 
CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 22, a 2 quarts de 10, 
sortiran de nit cap a Cabrera els joves que es preparen per a la 
Confirmació; faran una vetlla de pregària, a prop del santuari. 
 
BOBOG-CAMERUN: Avui podem dir, contents i agraïts, 
que ja s’han recollit els 15.000 € que es demanaven per a la 
construcció de l’escola maternal de Bobog. Aquests dies hi ha 
anat de visita un grup d’Agermanament, amb una representant 
de la nostra parròquia; esperem que ens portin fotos de la 
construcció que va pujant. Pel setembre quan comencin 
l’escola ja demanarem apadrinaments per mantenir-la. Moltes 
gràcies per tanta generositat. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 € per Càritas, i un de 
100 i un altre de 1.000 € per l’escola de Bobog al Camerun. 
Moltes gràcies. 
 

 

    la campana avisa     la campana avisa 

 

Com cada any en aquest temps el Consell Parroquial ha preparat una 
 

SESSIÓ DE CINEMA AMB LA PEL�LÍCULA 
 

VICENÇ FERRER 
 

DISSABTE, DIA 23, ALS LOCALS DE LA PARRÒQUIA, 

A LES 5 DE LA TARDA 
 

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 


