
     
Fa uns dies que va acabar la lliga espanyola de futbol i els mitjans de 
comunicació han començat a parlar —per no deixar-nos reposar— 
de fitxatges, rumors, judicis, clàusules, drets d’imatge i publicitat.  
 La indecència de les quantitats astronòmiques de diners que 
mou el futbol ens ha de fer reflexionar, i molt, com a ciutadans però 
també com a cristians. És cert que podem tenir la sensació que és un 
món que no té res a veure amb nosaltres, i que ens distreu —
innocentment— quan gaudim d’un bon partit, però potser amb la 
nostra actitud contribuïm a donar-li una importància que no hauria 
de tenir. Ja ho deien els romans: per tenir tranquil el poble, Panem 
et circenses, pa i circ, necessitats bàsiques cobertes i distracció. Però 
avui, com sempre, no tothom té aquestes necessitats cobertes i ni el 
futbol ens pot fer perdre la justa mesura de les coses importants. 
 L’any 2014 Cristianisme i Justícia va publicar el document 
Futbol, desigualtat i impostos, en què s’explicava la mafiosa gestió 
dels diners que genera el futbol d’elit. Això hauria de fer pensar als 
que guanyen sous anuals (Messi: 30 milions d’euros) que 
multipliquen per 7 vegades i mitja el pressupost, per exemple, de 
l’ajuntament d’un poble com Roda (més de 6000 habitants).  
 Certament són qüestions d’un altre món diferent al que vivim 
la majoria. Cal denunciar el frau, la injustícia, el benefici d’uns pocs, 
però sobretot hem de ser conscient del canvi de mirada i de vida 
que ens cal per fixar-nos en allò que és realment important, que pot 
transformar les nostres vides i les dels que ens envolten. Com va dir 
Sant Pau: «Tinguem la mirada fixa en Jesús, el qui ens ha de guiar pel 
camí de la fe i el qui la porta a la plenitud» (He 12, 2) . 

 

 
 

DIUMENGE, dia 5:  A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Joaquim 
Alibés i Maria Danot) 

Dilluns,         dia 6:    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Mn. Àngel Noguera 
i Puigoriol) 

Dimarts,        dia 7:    A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la M. de Déu del Sòl del Pont) 

Dimecres,     dia 8:     A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. Mercè 
Puigoriol i Ramon B. Font) 

Dijous,          dia 9:     No hi ha missa  

Divendres,  dia 10:     A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la 
parròquia)  

Dissabte,    dia 11:     A les 20,00: Missa (difs. Anna Codina i Vilaseca; 
Montserrat Puig i Estrada) 

DIUMENGE,dia 12:      A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Camós i 
Jordi, cap d’any; Ramona Rosanas i Moratona) 
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la campana avisa    la campana avisa    CATEQUISTES: Dijous, dia 9, a les 6, es trobaran les 
catequistes per fer balanç de la catequesi d’aquest curs. 
 
PREGÀRIA A L’ESGLÉSIA: Divendres, dia 10, a les 8, 
com s’ha fet altres vegades durant el curs, es farà una estona de 
pregària a l’església seguint l’esquema de les vespres dels 
monestirs. Tots estem convidats a fer una estona de silenci i de 
pregària en comunitat. 
 

REVISIÓ DE VIDA: Es trobaran el divendres, dia 10, a 2 
quarts de 10, per parlar de la seva vida i de la fe. 
 
CÀRITAS INFORMA: Es necessita un cotxet per un nadó. 
Telefonar  al 93 8500185. 
El divendres, dia 3, es conclogué el curset de cuina en el que 
han participat molt activament un grup de 9 dones, aprenent a 
cuinar nous plats i aportant-ne de propis. 
 
ENTERRAMENTS:  Dilluns, dia 30, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Alberta Carós i Barnera, que morí el dia abans, 
a l’edat de 86 anys. El mateix dilluns el d’Isabel Costa i 
Casanovas,  que morí el diumenge, a l’edat de 90 anys. Al cel 
siguin! 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € 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 18 i 19 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... 
 


