
                                                                                                
Ara sí que només falta una setmana per la celebració de 
l’Assemblea parroquial. Des del mes d’octubre se n’ha anat 
parlant, s’han anat donant pistes per pensar-hi i s’ha convidat, 
una vegada i una altra, a participar-hi. 
 El dissabte, 30 d’abril, ens trobarem a 2/4 de 5 als locals 
parroquials. Primer hi haurà l’acollida, farem una petita 
pregària tot tenint present en nom de Qui i de Què estem 
cridats a l’assemblea i després hi haurà la presentació. A les 5 
s’iniciarà el treball de grups (que es faran de manera aleatòria). 
Es faran cinc grups, cadascun tindrà un moderador i un 
secretari que anirà prenent nota de les aportacions. A cada 
grup li correspondrà treballar un dels cinc àmbits (litúrgia, 
formació, parròquia/poble, acció social, infants/joves/famílies) 
més abastament i farà un repàs també dels altres. A les 6 farem 
una pausa i hi haurà una mica de berenar. A 2/4 de 6 hi haurà 
la posada en comú resumint allò que s’ha treballat a cada grup, 
s’obrirà una estona de debat i hi haurà unes conclusions finals. 
Acabarem a les 8 del vespre amb l’acte central per a una 
comunitat de batejats, la celebració de l’Eucaristia. 
 L’assemblea no tindrà punt i final aquest dia, després 
toca recollir els fruits de tot aquest treball i veure què es pot 
portar a terme i com es concreta perquè la nostra comunitat 
segueixi sent, cada dia més, testimoni del Crist ressuscitat.  
Llegim en els Fets del apòstols “Amb gran poder donaven 
testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i la gràcia 
abundosa de Déu actuava en ells” (Ac 4, 33). 

 
 

DIUMENGE,dia 24: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramon 
Subirana i Ramona Muntadas; en acció de gràcies 
a la Mare de Dé de l’Ajuda)   

Dilluns,        dia 25:    A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la Mare de Déu de la Salut) 

Dimarts,      dia 26:    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Mn. Pere Campàs 
i Bonay) 

Dimecres,   dia 27:    A les 17,00: Missa a la Residència (al Sagrat Cor) 
Dijous,        dia 28:    No hi ha missa  
Divendres,  dia 29:    A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la 

parròquia) 
Dissabte,  dia 30:  A les 20,00: Missa  (difs. esp. Sallés Delgado; 

Montserrat Puig i Estrada)  
DIUMENGE,  dia 1:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Carme 

Puigdollers i Cabañol, cap d’any; esp. Florenci 
Malian i Dolores Gallach; Josep Vilar i Cabanas) 
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la campana avisa    la campana avisa    GRUP D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El grup 
dels seniors  es trobarà el dilluns, dia 25 a les 9. 
 

GRUP DE BOBOG: Els que preparen un nou projecte i una 
propera visita al Camerun es reuniran el dimecres, dia 27, a les 
9, acompanyats per responsables d’Agermanament de 
Barcelona. 
 

CAP DEL PONT: Els components del grup es reuniran el 
dijous, dia 29, a 1 quart de 10, per preparar l’eucaristia del dia 
de l’assemblea i els propers escrits. 

 

CONFIRMACIÓ: El divendres, dia 29, a 1 quart de 10, es 
reunirà el grup de joves que es preparen per a la confirmació 
l’any vinent. 
 

49è PELEGRINATGE A LURDES: Serà dels dies 11 al 
15 de juny. Tots aquells que hi vulguin anar com a malalts o 
voluntaris poden telefonar al 938540866. 
 

DONATIUS: S’ha rebut un de 50 € per les necessitats de 
Càritas. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA PARROQUIAL 
 

Dissabte, dia 30, 
de 2 quarts de 5 fins l’hora de l’eucaristia 

tots estem cridats a fer assemblea,  
a dialogar sobre la marxa de la nostra comunitat,  

i a decidir què hem de fer en endavant. 
 

                 ¡Amb tu 

                              fem comunitat ! 


