
En Joan s’ha dedicat durant deu anys a Càritas, com a director 
d’un arxiprestat gran. Ara s’ha retirat perquè els estatuts hi 
obliguen al cap d’uns anys. “Trobo a faltar la dedicació de 
bona part del dia a Càritas”, deia. No li faran cap homenatge, 
no sortirà als diaris; és que tampoc ho vol. Ho ha fet 
gratuïtament, com a servei, i ho ha fet contagiant sempre pau i 
joia  als qui l’envoltaven. 
 Dedicar part de la vida al servei dels altres, dels més 
necessitats, sense cap tipus de remuneració ni recerca de 
notorietat, envoltat de maldecaps i de problemes per 
solucionar, en una societat on tanta colla cerquen poder, sortir 
a la pantalla, fer calaix, és una llum enmig de la foscor. De 
llumetes amagades que fan un servei discret, anònim, gratuït, 
n’hi ha una multitud, són persones que saben que “per 
conèixer Déu s’ha de conèixer l’altre” (Pere Casaldàliga). 
 Quan un fa això “alguna cosa o altra hi deu guanyar”, 
diu la gent. És veritat, guanya en plenitud interior, rep tant 
d’amor com escampa, la pròpia vida s’omple de sentit. 
 Això és incomprensible per certa gent, no per aquell 
que pouant en l’evangeli, com en Joan, sap que “no he vingut 
a ser servit sinó a servir” com diu Jesús. 
 
 

 
Dissabte,     dia 25:    A les 20,00: Missa difs. esp. Assumpció Rovira i 

Jaume Puig; Miquel Pla i Jutglar; Pere Novellas i 
fill Miquel; Montserrat Puig i Estrada; en ac. de gr. 
als sants Cosme, Damià, Llúcia, Rita i M. de D. 
del Sòl del Pont) 

DIUMENGE,dia 26: A les 11,00: Missa cantada (difs. Margarida 
Gallach i Pous; Pere Novellas i fill Miquel) 

Dilluns,        dia 27:    A les 19,00: Rosari i Missa (difunts parròquia) 
Dimarts,      dia 28:    A les 17,00 Missa a la Residència (mossèn Josep 

Bastardas) 
Dimecres,   dia 29:     A les 11,00: Ofici a honor de St. Pere (dif. Dolors 

Crosas i Caballeria) 
Dijous,        dia 30:     No hi ha missa  

Divendres,   dia 1:     A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la M. de D. del Sòl del Pont) 

Dissabte,     dia 2:     A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada; 
en acció de gràcies pel pelegrinatge a Lurdes) 

DIUMENGE, dia 3::    A les 11,00: Missa cantada (difs. Eduardo Corzo i 
Rodríguez, cap d’any; Antònia Piella i Sort, cap 
d’any; esp. Pere Castanyer i Madrona Casellas, i 
filla Teresa; Jaume Salés i Sanjaume; Cinto Freixa 
i Xandri) 
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la campana avisa    la campana avisa    CONSELL PASTORAL:  Dilluns, dia 27, a les 9, es 
reuniran tots els membres del Consell per continuar concretant 
les conclusions de l’assemblea. 
 
RESIDÈNCIA: La missa serà el dimarts, dia 28, a les 5, ja 
que el dimecres és St. Pere, patró de la parròquia. 
 

GRUP D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 
dimarts, dia 28, a les 9, es trobarà el grup senior, en la darrera 
sessió d’estudi d’aquest curs. 
 
ARXIPRESTAT: Els mossens del nostre arxiprestat es 
trobaran el dijous, dia 30, en la darrera sessió d’aquest curs. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas i un altre 
de 50 per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


