
 
Avui, un cop més, ens hem aplegat tota una colla a l'església. 
No es tracta d'una simple trobada d'amics sinó de l'aplec d'un 
poble: del poble de Crist. Ens reunim per a pregar junts, per a 
escoltar junts la paraula de Déu, per a participar 
comunitàriament de la fracció del pa i per a obrir els nostres 
cors a la caritat. La litúrgia és el vehicle que ho fa possible. 
 
La litúrgia és un lloc d'encontre entre Crist i la seva església a 
través de l'acció de l'Esperit. És el lloc on ens deixem impregnar 
per la Paraula de Déu, una paraula anunciada per tal de ser 
rebuda i viscuda, una paraula que ens configura. La litúrgia és 
també el lloc on s'actualitza el Misteri Pascual.  
 
En l'Eucaristia, en el simbolisme del pa i del vi, fruit del treball 
de l'home, cada un de nosaltres ofereix la seva vida a Déu; 
d'alguna manera, tots esdevenim ofrena damunt l'altar. Déu, al 
fer-se present en aquest pa i en aquest vi, es fa també present 
en les nostres vides, les omple i les transforma. Aquest poder 
transformador de l'Esperit Sant en la litúrgia va configurant la 
comunitat i li va donant aquell to característic que ajuda a 
créixer cada un dels seus membres.  
 
D'aquí a pocs mesos celebrarem l'assemblea, i en ella, entre 
d'altres coses, reflexionarem plegats sobre la litúrgia, com la 
podem millorar, fer-la més viva, més participativa. Anem-hi 
pensant... 

 
 
 
 
 

DIUMENGE, dia 14: A les 11,00: Missa cantada (difs. Gabriel Prats i 
Tresserras; Teresa Puig i Bosch, cap d’any; Josep 
Molist i Malats, cap d’any; Josep Bruguera i Pujol, 
Sda. Flia.; Josep Castellà i Suriñach; a St. Romà i 
a Sta. Llúcia)  

 

Dissabte,    dia 20: A les 20,00: (difs. Ramon Crosas i Euras; 
Montserrat Puig i Estrada) 

 

DIUMENGE,dia 21: A les 11,00: Missa cantada (difs. pels membres 
de l’associació de Pessebristes i pels seus difunts; 
Ramona Rosanas i Moratona; Sebastià Sorinas i 
Roma; Maria Vila i Galobardas de la Sda. Flia )   
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la campana avisa    la campana avisa    GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 
grup de seniors es trobaran dilluns, dia 15, a les 9, i el de 
juniors, el dimecres, dia 17, a 1 quart de 10. 
 
CONFIRMACIÓ: Divendres vinent, dia 19, a 1 quart de 10 
hi ha trobada del grup de joves que es preparen per a la 
confirmació.  
 
MISSA FAMILIAR: Serà el proper dissabte, dia 20, a les 8, 
amb participació de tots els infants de Primera Comunió 
acompanyats pels seus pares i del Casalot.  
 
CÀRITAS:  Dissabte, dia 20, a 2 quarts de 10, al seminari, hi 
ha una jornada de formació de totes les Càritas del bisbat  
sobre el tema Emigrants i refugiats ens interpel·len. També hi 
serà present la nostra Càritas. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PREGÀRIA QUARESMAL: Divendres, dia 19, a les 9, 
ens aplegarem a fer una estona de silenci, pregària, cant, als 
locals de la parròquia. És una iniciativa sorgida de membres 
de la nostra comunitat, que repetirem més d’un cop durant 
la quaresma. Tots, joves i grans hi som convidats. 


