
     
Aquesta setmana s’ha emès un reportatge sobre Oriol Mitjà. 
L’Oriol és un jove metge de 35 anys que fa un temps va deixar 
Catalunya per anar de cooperant a Papua Nova Guinea, en 
pobles allunyats de les ciutats on encara es viu en condicions 
molt precàries. A través de la seva feina ha aconseguit trobar 
una cura per eradicar una malaltia, el pian, que afecta a nens 
d’entre 5 i 15 anys i que els causa discapacitats de per vida. 
Una pastilla de 20 cèntims podria millorar la vida de milers de 
persones de 13 països diferents. Però... tot acaba tenint un 
però, li falta el suport d’alguna farmacèutica i els diners 
necessaris per poder fer arribar la pastilla a tothom.  
 
Sovint busquem herois en els llocs erronis. En aquest cas, qui 
podria ajudar-lo, farmacèutiques, governs... no troben 
necessari invertir uns diners per eradicar una malaltia que 
afecta només a 13 països, i no del 1r Món. L’Oriol, i molts més 
com ell, han deixat la comoditat de Catalunya i han anat a 
invertir la seva vida treballant pel pròxim. 
 
És un exemple d’amor, de voluntariat, de donar-se als altres. 
L’exemple és necessari, i més en valors com aquests. Com 
llegim a Mateu 5, 19: “Aquell qui els compleixi i ensenyi a 
complir-los, serà tingut per gran en el Regna del Cel”.  Vivim 
envoltats de molts que volen ser grans a la terra i ens falten més 
persones com l’Oriol, que a través del seu exemple es 
converteixin en grans als ulls de Déu.  

 

 

 
DIUMENGE,dia 12: A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Camós i 

Jordi, cap d’any; Ramona Rosanas i Moratona; 
Cinto Freixa i Xandri) 

Dilluns,        dia 13:    A les 19,00: Rosari i Celebració 

Dimarts,      dia 14:    A les 19,00: Rosari i Celebració 

Dimecres,   dia 15:     A les 19,00: Rosari i Celebració 

Dijous,        dia 16:     No hi ha missa  

Divendres,  dia 17:     A les 19,00: Rosari i Celebració 

Dissabte,    dia 18:     A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada) 

DIUMENGE,dia 19::    A les 11,00: Missa cantada (difs. Anton Vilar i fill 

Josep Ma.; difunts Penya Blaugrana) 

ANY XXXIII+ Núm 1445 
Diumenge XI durant l’any 

12 de juny del 2016 

amb l’exemple  
 

 

cultes de la setmana 



la campana avisa    la campana avisa    49è PELEGRINATGE A LURDES: Aquests dies, de l’11 
al 15, es fa el pelegrinatge a Lurdes de malalts i voluntaris. N’hi 
participen vuit de la nostra parròquia. Que tinguin un bon 
viatge i una bona estada. 
 
CÀRITAS INFORMA: Es necessita un cotxet per un nadó. 
Telefonar  al 93 8500185. 
En la col·lecta per Càritas del dia de Corpus es recolliren 
327,14 €. Moltes gràcies. 
 
BATEIG: Diumenge, dia 5, rebé el baptisme el nen Pau 
Parés i Fontseca, fill de Roger i Ester, apadrinat per Ernest i 
Mireia. Per molts anys! 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 70 € per les necessitats de 
la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nens i nenes que han fet la Primera Comunió a la parròquia aquest any 

 

Marc ALSINA PERVUSHINA Gerard NÚÑEZ ONDOÑO 
Natàlia AMBLÀS ESPITIA Arnau ORIOL VERDAGUER 
Júlia  ARGEMÍ ISERN Iris PADRÓS NOVELLAS 
Paula  BOTELLO PAPELL Jana PARÉS FONTSECA 
Andrea  CÀCERES GRAJERA Marc  PASTELLS ROQUER 
Gil  DOMÍNGUEZ BUSQUETS Laura  RODRÍGUEZ VIÑAS 
Martina ESTRELLA BOTELLO Joan RUEDA DÍAZ 
Eric FONT COSTA Àngel SAIZ PRIEGO 
Aleix FONT DOMÈNECH Denis SAÑÉ REDONDO 
J. Raul IDÁRAGA SAAVEDRA Marc D. SERRABASSA PEREIRA 
Robinson IDARRAGA SAAVEDRA Pol  VILA PONS 
Lluc MAYORGA BALAGUER Isaac VILÀR BALDOMÀ 
Pol NAVARRO GORCHS   

 

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... 
 


