
Gairebé cada setmana els infants del Casalot i els qui es 
preparen per a la primera comunió o la confirmació es 
reuneixen per educar la pròpia vida i la seva fe. Un cop al mes 
diferents grups de la parròquia es troben per participar en el 
curs de cristologia o d’estudi de l’evangeli de Marc. També hi 
ha grups de revisió de vida que pretenen avançar en el camí de 
la fe. Aquesta setmana érem tots convidats a una xerrada 
arxiprestal sobre la vida i la fe. 
 La fe, pel valor que té, s’ha de cuidar i mimar molt al 
llarg de tota la vida. La podem enfortir a través de la celebració 
de l’Eucaristia, de la pregària, del silenci, de l’acció social... 
però l’assistència a cursos o xerrades de temàtica teològica i 
bíblica, la lectura de textos o llibres religiosos, la visualització 
de pel·lícules amb fons espiritual... són una eina molt 
important per al desenvolupament de la vida cristiana. La 
formació, encara que a vegades faci mandra, ens ajuda a 
transformar-nos espiritualment. 
 En relació a aquesta qüestió, llegim en la primera carta 
de Pere: “estigueu sempre a punt per a donar una resposta a 
tothom qui us demani raó de la vostra esperança”. Per poder 
donar raó de l’esperança pasqual és important estar ben 
preparats, així és com podrem dialogar sobre la pròpia fe amb 
nosaltres mateixos i amb qui faci falta. 
 En l’assemblea parroquial, que serà també un espai de 
formació, reflexionarem i dialogarem sobre temes relacionats 
amb la formació: com impulsar-la entre els més joves, com 
ampliar les accions formatives de la comunitat, etc... Anem-hi 
pensant. 
  

 
 
 

DIUMENGE, dia 6: A les 11,00: Missa cantada (difs. Oleguer Portet i 
Bruguera; Francesc Torra i Montmany, cap d’any; 
Ramon Pons i Vilamala, cap d’any; Maria 
Mercader i Pratdesaba; Salvador Arbós Pou i 
Amparo Vistós Peral, de la Sda. Flia.; família Pont 
Abellà) 

 

Dissabte,    dia 12: A les 20,00: (dif. Lluís Puigvila i Arimany; 
Montserrat Puig i Estrada) 

 

DIUMENGE,dia 13: A les 11,00: Missa cantada (difs. caps d’any de 
Pepeta Sellés i Palou i de Salvador Arbós i Pou; 
Ramona Rosanas i Moratona; Maria Camós i 
Jordi, de la Sda. Flia.; Josep Castellà i Suriñach)   
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la campana avisa    la campana avisa    CASALOT: Aquest cap de setmana, dies 5 i 6, els monitors 
del Casalot i els de tot el bisbat es troben en unes jornades de 
formació a Vespella sobre l’educació. El diumenge hi 
celebraran l’eucaristia. Que els sigui de profit. 
 

CONFIRMACIÓ: El grup de nois i noies que es preparen per 
a la confirmació es van trobar el divendres, dia 4, a 1 quart de 
10. 

 

BOBOG-CAMERUN: L’Agermanament amb l’escola de 
Bobog continua amb bons resultats. Aquesta setmana s’ha 
rebut una carta d’agraïment del director d’una de les escoles, la 
qual s’ha reenviat al col·legi St. Miquel de Vic i a l’escola Verge 
del Sòl de Pont en agraïment per la seva ajuda. També l’IES 
Miquel Martí i Pol ha endegat una campanya d’informació 
sobre l’agermanament Roda-Bogbog a professors, pares i 
alumnes perquè hi puguin col·laborar. 
 

EL CAMPANAR FA MITGES VACANCES: S’ha 
espatllat el control electrònic del toc de campanes de missa, de 
difunts i de bateigs. Fins que s’instal·li un nou control només es 
sentiran els tocs dels quarts i de les hores, ja que funcionen 
amb un altre sistema. 
 

ENTERRAMENTS:  Dijous, dia 25, es celebraren els 
Funerals i l’Enterrament de Maria Minovas i Devesa, que morí 
el dia abans, a l’edat de 82 anys; dissabte, dia 27, el d’Oleguer 
Portet i Bruguera, que morí el dia abans a l’edat de 92 anys; 
divendres, dia 4, el de Josep Dot i Martí, que morí el dia abans, 
a l’edat de 94 anys; el mateix divendres, dia 4, el de Francesc 
Muntadas i Sors, que morí el dijous, a l’edat de 63 anys. Al cel 
siguin! 
 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 50 i un de 200 € per 
l’escola de Bobog, i un de 50 € per Càritas. Moltes gràcies. 
 

 

 


