
 
Aquest diumenge, a la missa de les 11, es té especialment 
presents els membres de l’Associació de Pessebristes i els seus 
difunts. Amb aquesta participació a l’eucaristia els pessebristes 
mostren un reconeixement al que representa la comunitat 
parroquial per als membres de la seva entitat, i a la vegada és 
exponent de l’obertura que té la parròquia cap a les diferents 
associacions del poble. 
 L’Evangeli sempre, i especialment en aquest temps de 
Quaresma, ens presenta com el mateix Jesús va viure 
plenament implicat en el context del seu poble i de la seva 
època, compartint-ne les preocupacions, denunciant-ne les 
injustícies, cercant l’obertura cap a tots els grups socials i 
apropant-se també als que arribaven de més enllà de les seves 
fronteres. 
 Una Església, i per tant una parròquia, que vulgui ser 
fidel a l’exemple de Jesús mai deu poder ser una comunitat 
tancada cap al seu entorn, sinó oberta, implicada i 
compromesa amb el seu poble i el seu temps, la qual cosa no 
significa que hagi de renunciar a ser crítica amb aquells 
aspectes de la societat que a la llum de l’Evangeli siguin 
denunciables. De la mateixa manera, un cristià és lògic que 
sigui una persona que participa activament en la vida social i 
cultural del seu poble. 
 La relació de la  parròquia amb el poble és un dels eixos 
que es tractaran en l’assemblea que s’està preparant. 
Valorarem com podem obrir-nos més a tot el poble, i fer 
realitat la frase del Papa Francesc: “aneu a trobar-los”. Anem-hi 
pensant ...    

 
 
 
 

DIUMENGE, dia 21: A les 11,00: Missa cantada (difs. Pepeta Payàs i 
Rovira; 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.)  

 

Dissabte,    dia 27: A les 20,00: (dif. Montserrat Puig i Estrada; 
demanant la salut; a les ànimes del purgatori) 

 

DIUMENGE,dia 28: A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan Corominas 
Sirisi i Pepeta Sellés Palou, de la Sda. Flia.; Joan 
Sanglas i Vilar; Josep Masó Roca i Ricard 
Suriñach Mas; família Pont Arbat)   
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la campana avisa    la campana avisa    ORACIÓ I AMISTAT: Es trobaran dimecres, dia 24, a les 5, 
per fer una estona de pregària i conrear alhora l’amistat. 
 

MISSA A LA RESIDÈNCIA: No serà dimecres dia 24, 
sinó l’altre dimecres, dia 2 de març, a les 5 de la tarda. 
 

ENTERRAMENT:  Dimecres, dia 17, es celebraren els 
Funerals i l’Enterrament de Pepeta Payàs i Rovira, que morí el 
dia abans, a l’edat de 95 anys. Al cel sigui ! 

 

MANS UNIDES: En la col·lecta de diumenge passat es 
recolliren 314,02 €. Moltes gràcies.  
 

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


