
     
                                                                                            

Aquesta setmana la Fundació Jaume Bofill ha organitzat un acte 
que portava per títol Com aprofitar l’estiu per reduir les 
desigualtats educatives? En la presentació incidien que “l’estiu 
suposa una pèrdua i eixamplament de les desigualtats 
educatives entre l’alumnat més benestant i el menys afavorit.”.  

Quantes coses a fer, sort n’hi ha de tantes persones que se 
senten interpel·lades per  la realitat de cada dia (tant per la que 
tenen al costat de casa com per la que queda més lluny) i 
actuen. L’Evangeli d’aquesta setmana no pot ser més 
contundent, és l’episodi de la multiplicació dels pans i Jesús diu 
als deixebles “Doneu-los menjar vosaltres mateixos”. Davant 
d’aquestes paraules de Jesús no hi ha dubte de la missió a la 
qual estem cridats : ser portadors d’amor, d’esperança, de 
gratuïtat total, la prova que l’anunci del Regne inclou tant 
l’estimació com la solució de les necessitats més materials. 

I una altra pista molt clara d’aquesta lectura, la multitud que 
l’envolta són gent pobra, malalta, famèlica. Avui festa de 
Corpus, dia de la caritat, es fa ressò de la tasca que fa Càritas: 
l’atenció a infants, joves, malalts, avis, migrants i aquells que ho 
necessiten sempre des de la idea de contemplació de Déu en 
l’altre i com una oportunitat de creixement.  

  

 
 

DIUMENGE,dia 29: A les 11,00: Missa cantada (dif. Maria Prat i 

Orriols, cap d’any; Ramona Vila i Vall, cap d’any) 

Dilluns,       dia 30:    A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies) 

Dimarts,      dia 31:    A les 19,00: Rosari i Missa (a les ànimes del 

purgatori demanant la salut) 

Dimecres,     dia 1:     A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 

la M. de Déu del Sòl del Pont) 

Dijous,          dia 2:     No hi ha missa  

Divendres,   dia 3:     A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la 

parròquia)  

Dissabte,     dia 4:     A les 20,00: Missa (difs. famílies Clotet i Godayol; 

Montserrat Puig i Estrada) 

DIUMENGE,dia 5:      A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Joaquim 

Alibés i Maria Danot) 
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la caritat de cada dia  
 

 

cultes de la setmana 



la campana avisa    la campana avisa    CASALOT: Aquest cap de setmana el Casalot fa la festa de 
final de curs. El dissabte participen activament a l’eucaristia i 
tot seguit es queden a sopar i a dormir als locals. El diumenge, 
després d’una matinal de jocs i activitats, es troben juntament 
amb tots els pares en un dinar de germanor amb un sobretaula 
festiu. 
 

GRUP D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El grup 
de seniors  es trobaran  el dilluns, dia 30 de maig, a les 9, per a 
la penúltima sessió d’aquest curs. 

 

BATEIGS: Diumenge, dia 22, foren batejades les nenes Arlet 
Rodríguez i Viñas i  Laura Rodríguez i Viñas, filles de Miquel i 
Marta, apadrinades per Albert i Núria, i per Lluís i Maika, 
respectivament. Per molt anys ! 
 

ENTERRAMENTS:  Dissabte, dia 21, es celebrà el Funeral 
i l’Enterrament d’Alejo Ocaña i Carrasco, que morí el dia 
abans, a l’edat de 86 anys. El mateix dimecres el de Gini 
Cabanas i Torrentó,  que morí el dijous, a l’edat de 78 anys. 
Dimecres, dia 25, el de Pilar Pou i Tona, que morí el dia abans 
a l’edat de 80 anys. Al cel siguin! 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 15 € per les necessitats de 
la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONS FRUIT DE L’ASSEMBLEA: 

 

El  Consell ja ha començat a programar accions sorgides de 
l’assemblea: a ) propera trobada de tots els que intervenen en 
el cant i música, b) Celebracions de la Paraula dirigides per un 
grup de laics el dissabte i diumenge, dies 11 i 12 de juny, que 
el mossèn no hi serà, c) el 1r dissabte i diumenge  de mes, a 
partir del proper curs, uns quants prepararan i participaran en 
el sermó... 
 


