
 

 
En un dels diumenges d’Advent escoltarem l’evangeli en el que 
Joan Baptista diu als cobradors d’impostos: no exigiu més del 
que està establert , o als guardes: no forceu ningú amenaçant 
de maltractar-lo (Lc 3,11-12). 
 Diumenge passat dèiem que una comunitat cristiana és 
una comunitat de pregària, i avui hi podem afegir que també 
ha de ser una comunitat que visqui la justícia a més de 
predicar-la. És el clam de gairebé tots els profetes, també de 
Joan Baptista. Un clam que sovint és poc proclamat com a 
denúncia contra tants rics que se n’han fet a costa dels pobres. 
La pau és obra de la justícia, deia Pau VI a la Populorum 
Progressio. 
 Quantes desgràcies d’avui són obra de la injustícia, no 
només d’uns quants anomenats terroristes, o de casualitats! A 
vegades quan veiem multituds de gent malmenada, de pobres, 
el cor se’ns en va a la caritat, a fer-los una ajuda, i ho hem de 
fer, però sense deixar de denunciar la injustícia que sovint hi 
ha darrera les pobreses. No és veritat que en aquest temps de 
crisi han augmentat extraordinàriament la riquesa un gran 
nombre de rics a costa dels pobres? Això és injustícia. 
 L’assemblea parroquial que estem preparant ho té ben 
present en el bloc d’acció social, i per això és ben visible en un 
dels cartells penjats dins la nau de l’església, com una de les 
virtuts clau que volem viure en el dia a dia. Una comunitat de 
cristians no ho pot oblidar; tot creient l’ha de practicar. 
   
  
 
 Dissabte,      dia 5: A les 20,00: (difs. Josep Clotet i Orriols; Francesc 

Clarà i Vigué; Montserrat Puig i Estrada; esp. Felip 
Tarrés i Maria Arau, i Francesc Lòpez; esp. Pere 
Parareda i Maria Quer; Joan Feixas i Solé) 

DIUMENGE,  dia 6: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Cirera i 
Cirera; Maria Sanglas i Masoliver; família Feliu 
Barniol) 

Dilluns,          dia 7: A les 20,00: (pels difunts de la parròquia) 
Dimarts,         dia 8: A les 20,00:(per Conxita Bosch i Joan B. Puigoriol) 
Dissabte,     dia 12: A les 20,00: (difs. Jesús Blanch i Puigseslloses; 

flia. Serra Costa; flia. Rovira Quinta; flia. Cuesta 
Corell; flia. Miró Deordal; Montserrat Puig i 
Estrada) 

DIUMENGE,dia 13: A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Mercader 
i Pratdesaba; esp. Loreto Ballana i Josep 
Masoliver; flia. Penina Boix; flia. Feliu Barniol) 
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la campana avisa    XERRADA SETMANA SOLIDÀRIA: Dimecres, dia 9, a 
2 quarts de 9, xerrada sobre La Pobresa en l’àmbit familiar, a 
càrrec de Joan Vera i Mercè Relats, a la sala polivalent de la 
biblioteca. 
 

MARES MISSA FAMILIAR: Es trobaran el dijous, dia 10, 
a 2 quarts de 10, per preparar la missa familiar del dia 19 de 
desembre. 
 
CÀRITAS: Els responsables dels diferents projectes es 
trobaran el divendres, dia 11, a les 8, per repassar les 
necessitats i preparar la parada del dia de la Fira. 
 
CÀRITAS INFORMA: Fa falta un sofà i un radiador 
elèctric. Trucar als telefons dels voluntaris de Càritas: 93 854 
13 91 i  93 850 01 85. 
 

GRAN RECAPTE: En el gran recapte que es féu divendres, 
dia 28, i dissabte, dia 29, es recolliren 2910 kgs. d’aliments 
que ja estan classificats, i hi participaren 38 voluntaris. A tots 
moltes mercès. 
 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 10 , un de 20 i dos de 
100 €  per les necessitats de la parròquia i un de 100 € per 
Càritas. Moltes gràcies. 
Recordeu que els donatius desgraven el 50% el 2015 i el 75% 
el 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Xerrada de la Setmana Solidària sobre 

 

La pobresa en l’àmbit familiar 
 

Per Joan Vera, educador social i  
Mercè Relats, treballadora social 

 
Dimecres, dia 9, a 2 quarts de 9 
Sala polivalent de la biblioteca 

 


