
 

 
Avui hi ha un gran interès per la formació dels infants, dels 
joves, que també es dóna en alguns sectors de persones ja 
madures. Això és molt bo, perquè com més formació més 
preparats estem per a la vida. És així, també, en el camp de la 
fe. Quanta més formació cristiana més coneixement de la 
nostra fe, de la nostra història, i sobretot del nostre Déu. 
 
Aquest és un dels blocs que s’ha fet present en la preparació de 
l’assemblea: Com anem de formació? Què caldria mantenir i 
què renovar? El coneixement a fondo de la nostra fe no ha 
estat gaire cuidat des de fa segles, i per això, a diferència dels 
protestants, els catòlics anem poc ben calçats en coneixement 
de Jesucrist, de la Paraula de Déu, d’allò que és fonamental per 
a un cristià. Tot i que el concili Vaticà II va dir amb molta 
claredat allò de: el desconeixement de la Bíblia és 
desconeixement de Jesucrist, no ens hi hem acabat de posar 
seriosament. 
 
Cada any, la nostra comunitat parroquial organitza algunes 
sessions de formació, amb una assistència notable de feligresos. 
És un bon senyal que l’hem de mantenir i millorar. Aquest és 
un dels punts que debatrem a l’assemblea. 
 
St. Pere ens diu a la seva primera carta: estigueu sempre a punt 
per a donar una resposta a tothom qui us demani raó de la 
vostra esperança (1Pe 3,15). A aquesta tasca han dedicat la 
seva vida molts cristians eminents al llarg de la història. També 
nosaltres en volem ser una mica seguidors. 
 
 
 
 
 
DIUMENGE, dia 22: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere 

Castanyer i Madrona Casellas, i filla Teresa; esp. 
Lluís Mas i Maria Castells, i fill Jordi; esp. Joan 
Torrentgeneró i Maria Farrés; a les ànimes del 
purgatori) 

Dissabte,     dia 28: A les 20,00: (difs. Josep Muntadas i Boix; Santi 
Pons i Hita; Montserrat Puig i Estradai) 

DIUMENGE,dia 29: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep València i 
Casadevall, cap d’any; Ramon Collell i      ; esp. 
Ramon Lladó i Maria Molist; Isabel i Carme Pont) 
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Xerrada amb  Roger Canadell, Ester Busquets i Rubèn Junquera 

 

Dimecres, dia 2, a 2 quarts de 9, a la parròquia 

 

RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 25, com a darrer de mes, a les 
5, es celebrarà l’eucaristia a la Residència. 
 

MOSSENS DE L’ARXIPRESTAT: Es reuniran el dijous, 
dia 26, com fan tot sovint, a Rocaprevera, per vetllar per les 
diferents activitats pastorals de l’arxiprestat. 
 

CONFIRMACIÓ: El proper divendres, dia 27, es començarà 
a trobar un nou grup de joves que es prepararà per a la 
confirmació pel 2017. També el mateix dia es reunirà el grup 
que ja fa més d’un any que s’hi prepara. 
 

BEQUES PER ESTUDIANTS: Càritas ha rebut un 
donatiu de 3.000 € per ser lliurat, d’acord amb l’Institut i els 
Serveis Socials de l’ajuntament, com a beques d’inici de curs a 
tres estudiants, després d’haver valorat el seu rendiment i 
recursos econòmics. El lliurament s’ha fet el divendres, dia 20. 
 

ENTERRAMENTS: Dimecres, dia 18, es celebrà el Funeral 
i l’Enterrament de Josep Terron i Conejo, que morí el dimarts, 
a l’edat de 63 anys. Dissabte, dia 21, el de Laura Boix i Parés, 
que morí el dimecres, a l’edat de 67 anys. Al cel siguin ! 
 

CALENDARIS BOBOG-CAMERUN: S’han posat a la 
venda calendaris a benefici de l’escola de Bobog, amb fotos del 
Camerun. Costen 10 € que van destinats a mantenir l’escola. Es 
poden trobar al capdavall de l’església, a la parada de Càritas 
de la setmana solidària i a la Llar d’Infants municipal. 
 

COL�LECTA DE GERMANOR: En la col·lecta de 
Germanor de diumenge passat es recolliren 300 €. Moltes 
gràcies.  
 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 50 € per Càritas i un de 
10 per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


