
 
 
Trobar avui un grup de joves de quinze i setze anys que es 
presentin per a ser confirmats, ben lliurement, sense pressions 
de ningú, que hagin estat més d’un any preparant-s’hi, que 
afirmin que volen creure en Déu, que es comprometin a voler 
seguir els passos de Jesús... són un model pels altres joves que 
es preparen per a ser confirmats més endavant, per a tots 
nosaltres, i un reconeixement  als seus pares de qui diuen que 
han rebut aquests ensenyaments. Llegim el Manifest que ens 
han escrit: 
 
Som un grup de 7 noies de 15 i 16 anys que després d’un any i 
mig de preparació, avui ens confirmem. Ens confirmem perquè 
volem seguir creient en Déu, tal i com ens van ensenyar a casa 
quan érem més petites. Volem, com Jesús, ajudar als que ens 
envolten per créixer així també nosaltres com a persones. A les 
sessions de catequesi ens hem retrobat amb la fe, amb 
nosaltres i hem pogut reflexionar sobre petites coses de la vida 
que ens han ajudat a coneixe’ns millor i a conèixer millor Déu i 
Jesús.   
Fa uns anys, amb la comunió, vam fer ja un primer pas, ara 
som aquí, ja més grans i conscients, per reafirmar la nostra fe. 
Ens comprometem a seguir els passos de Jesús, a valorar la vida 
i estimar-la com el regal que és, a no perdre mai la fe ni les 
nostres creences; al contrari, volem ampliar-les i fer-les millors. 
Ens comprometem, també, a saber reflexionar sobre els nostres 
actes i a viure seguint els valors cristians.  
 

 
 

DIUMENGE,dia 31: A les 11,00: Missa cantada (difs. Angelina 
Rosanas i Mas; Antònia Moratona Creus i 
Sebastià Sorinas Roma, de la Sda. Flia.; esp. 
Francesc Roque, Dolors Vallbona i filla Marina; 
per la pau del món)  

Dimarts,        dia 2:    A les 19,00: Rosari i Missa (difs. de la parròquia) 
Dissabte,      dia 6: A les 20,00: (difs. Montserrat Puig i Estrada; Pere 

Garcia i Contreras, de la Sda. Flia.; acció de 
gràcies al Sgr.Cor i a Sta. Llúcia de R.V.) 

DIUMENGE, dia 7: A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Novellas 
Riera, Jaume Pla i Mercè Pagès, de la Sda. Flia.; 
esp. Pere Font i Núria Puigvila; demanant un favor 
a la M. de D. del Sòl del Pont; en acció de gràcies 
a Sta. Llúcia) 
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la campana avisa    la campana avisa    VISITA PASTORAL DEL BISBE: Aquest dissabte, dia 
30, el bisbe fa la visita pastoral a la nostra parròquia com fa 
cada cinc anys, amb la celebració de l’eucaristia de les 8 i la 
confirmació d’un grup de joves. Després hi ha una petita 
celebració amb un pica-pica als locals de la parròquia amb la 
presència del bisbe i tothom qui vulgui el podrà saludar. El 
dimarts, dia 2, a les 11 visitarà la Residència per passar el matí 
amb els avis. 
 

ARXIPRESTAT: Dimecres, dia 3, a les 12, tots els mossens 
del nostre arxiprestat es trobaran amb el bisbe, a Manlleu, per 
valorar com ha anat la visita a les parròquies. 
 

MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà el proper dimecres, dia 
3, a les 5. 

 

GRUP DE RV DE MATRIMONIS JOVES: Es reuniran 
el dissabte, dia 6, a 2 quarts de 5, per parlar de la seva vida i 
de la seva fe. 

 

L’ESGLÉSIA NETA: Els grups que es cuiden de la neteja i 
pulcritud de l’església parroquial i de la capella del Sòl del Pont 
es van trobar el dijous passat, dia 28 a la tarda, per deixar-ho 
tot net i polit. 
 

CÀRITAS INFORMA:  Fa falta un somnier i un matalàs de 
135 cm, i un cuina de butà. Podeu trucar als telèfons 
938540185 i 938540103. Moltes gràcies. 
 

ENTERRAMENT: Dissabte, dia 23, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Angelina Rosanas i Mas, que morí el dia abans, 
a l’edat de 91 anys. Al cel sigui ! 

 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 20, un de 40 i un de 50 € 
per les necessitats de la parròquia, i un de 10 per Bobog. 
Moltes gràcies. 
 
 
 
 


