
 
«Jesús va prendre amb ell Pere, Joan i Jaume i pujà a la 
muntanya a pregar. Mentre pregava, l'aspecte de la seva cara 
va canviar i el seu vestit es tornà d'una blancor esclatant.» (Lc 9, 
28-29) Qui es transforma? Jesús és el mateix de sempre, però 
ara els deixebles el veuen diferent, han pres consciència de 
quelcom que abans no eren capaços de captar. Ho trobem 
pocs versets més endavant: «Llavors va sortir del núvol una veu 
que deia: Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo.» (Lc 
9, 35). Ara és tot ben clar. Són els deixebles els transformats, 
perquè: qui pot ser conscient de veure el Fill de Déu sense 
quedar profundament transformat? 
 
I nosaltres? Podem veure Jesús transfigurat, el Fill de Déu, per a 
què ens transformi? És clar: podem fer-ho si mirem la nostra 
comunitat. El podem veure en tots els que s'apleguen a la 
parròquia, en pares i mares, en els malalts, en tots aquells que 
fan serveis, etc. En tots ells descobrim el Fill de Déu actuant 
entre nosaltres: això ens ha de transformar! Però alhora cada 
un de nosaltres és un agent transformador de la comunitat. Els 
altres han de poder trobar en les nostres actituds, el que fem i 
el que diem, aquell reflex del Fill de Déu que els ajudi a fer el 
seu camí.  
 
El dia 30 tenim una assemblea; la comunitat s'aplegarà per a 
debatre sobre ella mateixa, ens cal tothom per a fer avançar la 
comunitat. 
 

 
DIUMENGE,dia 10: A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Novellas 

i Riera, cap d’any; Ramona Rosanas i Moratona; 
flia. Crosas Caballeria; flia. Suriñach Crous; Joan 
Camprubí i Soler; esp. Valentí Boix i Pepeta 
Sellés; Lluís Vila i Torrents) 

Dilluns,        dia 11:    A les 19,00: Rosari i Missa (per les ànimes del 
purgatori) 

Dimarts,      dia 12:    A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la M. de D. del Sòl del Pont) 

Dimecres,   dia 13:    A les 19,00: Rosari i Missa (al Sagrat Cor) 
Dijous,        dia 14:    No hi ha missa  
Divendres,  dia 15:    A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la 

parròquia) 
Dissabte,    dia 16:     A les 20,00: Missa  (difs. Montserrat Puig i  
                                   Estrada)  
DIUMENGE,dia 17:    A les 11,00: Missa cantada (en acció de gràcies)   
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la campana avisa    la campana avisa    GRUP DE REVIDIÓ DE VIDA: Es trobaran el dissabte, dia 
16, a 2 quarts de 5, per parlar de la seva vida i de la fe. 
 
MISSA FAMILIAR: Serà el proper dissabte, dia 16, a les 8 
amb els nens de Primera Comunió i els seus pares. 
  

CONFIRMACIÓ: El divendres, dia 8, a les 9, es tornà a  
reunir el grup de joves que es confirmà pel febrer, per parlar 
de la seva vida i preparar algunes activitats. Ens n’alegrem. 
 

ENTERRAMENT:  Divendres, dia 8, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Florenci Puig i Bosch, que morí el dimecres, a 
l’edat de 80 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 12 €, un de 20, un de 50 i 
un de 300 per  les necessitats de la parròquia; un de 5 i un de 
50 € per Càritas i un de 50 € per l’escola de Bobog. Moltes 
gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


