
                                                                                                
Aquest dilluns llegíem que el Papa Francesc demanava al clergat 
italià que abandonés els béns materials no dedicats al culte, i 
reclamava dels bisbes una gestió dels béns de l'Església feta amb 
«visió evangèlica». I és que qualsevol activitat humana, fins i tot la 
més benintencionada, si no està il·luminada per la paraula de Déu 
pot errar greument el tret i esdevenir un mal. « Sortosos (feliços) els 
qui escolten la paraula de Déu i la guarden!» (Lc 11, 28) 
 Guardar la paraula de Déu és orientar la pròpia vida envers la 
construcció del Regne, no només mirar d’aconseguir un èxit personal 
egoista, és viure més per als altres que no pas per a un mateix, és 
compartir els béns en lloc d'acumular-los, és estimar els altres. 
 Tots volem la felicitat, el benestar. Està bé voler-ho, però 
massa sovint oblidem que ho hem de voler per a tothom, i que no és 
possible obtenir-ho si no ho fem seguint els camins de Déu. Aquests 
camins són els de l'amor i de la fraternitat; allunyant-nos-en 
construïm la societat de l'egoisme i la competitivitat, de 
l'individualisme i la indiferència, del guany fàcil i de la superficialitat. 
 Quan ens oblidem de guardar la paraula de Déu apareix el 
desànim i la manca de sentit, les privacions materials per a molts, i la 
injustícia per a quasi tots. En altres paraules: apareix la societat del 
malestar. Jesús va dir: «doneu al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu el 
que és de Déu» (Mt 22, 21). Doncs procurem no donar al Cèsar 
l'alegria i la felicitat de les persones, ja que això és sagrat, és de Déu. 

 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 22: A les 11,00: Missa cantada (difs. Margarita 

Gallach i Pons, cap d’any; esp. Joaquim Alibés i 

Maria Danot; Mercè Roquer i Sansalvador) 

Dilluns,        dia 23:    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Mercè Roquer i 

Sansalvador; a les intencions d’una feligresa) 

Dimarts,    dia 24:    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Mercè Roquer i 

Sansalvador) 

Dimecres,   dia 25:     A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la 

parròquia) 

Dijous,        dia 26:    No hi ha missa  

Divendres,  dia 27:    A les 19,00: Rosari i Missa (difs. flia. Vilar 

Fontserè)  

Dissabte,    dia 28:     A l’1 Missa a la Residència. A les 20,00: Missa 

(difs. esp. Joaquim Alibés i Maria Danot; 

Montserrat Puig i Estrada) 

DIUMENGE,dia 29:    A les 11,00: Missa cantada (dif. Ramona Vila i 

Vall, cap d’any) 
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la societat del malestar  
 

 

cultes de la setmana 



la campana avisa    la campana avisa    CONSELL PASTORAL: Tots els membres es trobaran 
dilluns, dia 23, a les 9, per sospesar i concretar els acords de 
l’Assemblea de fa unes setmanes. 
 
CÀRITAS: Els responsables dels diferents projectes es 
reuniran el proper dimecres, dia 25, a les 9.  
 

REVISIÓ DE VIDA: Es trobaran el divendres, dia 27, a 2 
quarts de 10, per parlar de la seva vida i de la fe. 
 
CONFIRMACIÓ: Els nois i noies que espreparen per 
confirmar-se es trobaran el divendres, dia 27, a 1 quart de 10. 
 

FESTA DE LA RESIDÈNCIA: Es farà el proper dissabte, 
dia 28, a can Planola. A l’1 es celebrarà la missa als jardins amb 
participació de la coral Feliu i Formosa i tot seguit un dinar de 
germanor a la porxada amanit amb un sobretaula ben animat. 
 
GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 
grup de seniors no es trobaran fins el dilluns, dia 30 de maig, a 
les 9. 
 

ASSEMBLEA CATALANA D’AGERMANAMENT: 

Ahir, dissabte, dia 21, els socis d’Agermanament de tot 
Catalunya, amb qui compartim el treball a Bobog-Camerun, es 
trobaren a casa nostra a fer assemblea. El matí visitaren 
l’Esquerda i el museu, a les 12 començaren l’assemblea als 
locals de la parròquia, a 2 quarts de 3 compartiren una 
arrossada i a les 4 conclogueren amb el passi d’unes 
projeccions i els darrers acords. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas, un de 
125 € de l’Agrària de R i M. per les necessitats de la parròquia i 
un de 50 € per l’escola de Bobog-Camerun. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAT: 
 

En endavant, per decisió del Consell Parroquial, el Full 
Diocesà i el Cap del Pont estaran exposats per separat, perquè 
qui en vulgui agafar només un dels dos ho pugui fer més 
fàcilment. Aquesta decisió és fruit de les queixes sobre la poca 
qualitat del Full Diocesà. 


