
                                                                                              
Fa uns dies recordàvem les paraules de Sant Pau en adreçar-se 
a la comunitat de Corint, sobre el sentit de la comunitat que és 
l’Església.  També els deia: “Tots nosaltres [...] hem estat 
batejats en un sol Esperit per a formar un sol cos, i tots hem 
rebut com a beguda un sol Esperit. Ara bé, el cos no consta 
d'un sol membre, sinó de molts. [...] Per això, quan un membre 
sofreix, tots els altres sofreixen amb ell, i quan un membre és 
honorat, tots els altres s'alegren amb ell.” 
 Aquestes paraules s’adrecen també a nosaltres. La nostra 
comunitat és també un cos que necessita de tots els seus 
membres, per poder considerar-lo complet. En la vida 
quotidiana de la parròquia cadascú hi fa la seva funció, totes 
elles són necessàries. De la mateixa manera, és imprescindible 
que cadascú de nosaltres hi sigui present quan la parròquia es 
troba per repensar les seves línies de futur (com ho farà en la 
propera assemblea), per tal de ser més fidel al testimoni de 
Jesús en el nostre entorn. 
 L’opinió de cadascú és important per poder tenir una 
visió completa de la comunitat, i així es reflecteixi la seva 
pluralitat i la diversitat.  En la Carta de Sant Jaume ja se’ns 
recorda que la comunitat ha d’acollir tothom sense fer 
distincions: “si feu distinció de persones cometeu un pecat”. 
  El dia 30 d’abril celebrarem una assemblea parroquial 
que ens necessita a tots per aportar-hi la nostra opinió. Per a 
cadascú també és important que les idees que pugui tenir no 
es quedi sense dir-les: ens enriqueix a tots. Pensem-hi. 

 
 

DIUMENGE,dia 17: A les 11,00: Missa cantada (dif. Dolors Fontserè i 
Relats,d’Oració i Amistat; en acció de gràcies)   

Dilluns,        dia 18:    A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la M. de D. del Sòl del Pont) 

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

Dimecres,   dia 20:    A les 19,00: Rosari i Missa (al Sagrat Cor) 
Dijous,        dia 21:    No hi ha missa  
Divendres,  dia 22:    A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la 

parròquia) 
Dissabte,    dia 23:     A les 20,00: Missa  (difs. Josep Pons i Puntí; 

Antoni Vila i Boix, cap d’any; esp. Assumpció 
Rovira i Jaume Puig; Josep Serra i Jufré; 
Montserrat Puig i Estrada; esp. Francesc Roca i 
Montserrat Peroliu)  

DIUMENGE,dia 24:    A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramon 
Subirana i Ramona Muntadas; en ac. de gràcies) 
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la campana avisa    la campana avisa    GRUP DE BOBOG: Es reunirà, el dilluns, dia 18, a 2 quarts 
de 6, per continuar vetllant per l’escola amb la que estem 
agermanats. 

 

CONSELL PASTORAL: Es reunirà el dilluns, dia 18, a les 
9, per acabar de preparar la propera assemblea parroquial del 
dissabte, dia 30 d’abril. 
 

ORACIÓ I AMISTAT: Es trobaran dimecres, dia 20, a les 5, 
per fer una estona de pregària i conrear alhora l’amistat. 
 

GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 
grup de juniors es trobaran el dimecres, dia 20, a 1 quart de 
10, i el de seniors el dilluns, dia 25 a les 9. 
 

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. 

 

CONFIRMACIÓ: El divendres, dia 15, a 1 quart de 10, es 
tornà a reunir el grup de joves que es preparen per a la 
confirmació l’any vinent. 
 

BATEIG: El diumenge, dia 3, rebé el sagrament del baptisme 
el nen Lukas Serrano i Doniga, fill d’Antoni i Ma Isabel, 
apadrinat per Isabel i Carmen. Per molts ants ! 

 

ENTERRAMENT:  Divendres, dia 15, es celebrà el Funeral 
i l’Enterrament de Josep Fortet i Mas, que morí el dia abans, a 
l’edat de 89 anys. Al cel sigui! 
 

DONATIUS: S’han rebut dos nous agermanaments amb un 
nen de l’escola de Bobog de 50 € cadascun. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA PARROQUIAL 
 
Guardem-nos el dissabte, dia 30, de 2/4 de 5  a les 8, per l’ assemblea, per discutir el que hem 
de fer els propers anys. Ja va començar a ser preparat amb els fulls que molts van contestar. 

                                     amb tu 
                                               fem comunitat ! 


