
Aquest cap de setmana les celebracions de la nostra comunitat 
tindran un caire una mica diferent. En aquest cas per l’absència 
puntual del nostre rector, mossèn Ramon, el Consell Pastoral 
ha optat per mantenir les celebracions de dissabte i diumenge 
en els horaris habituals, i fer que aquestes celebracions siguin 
conduïdes per un equip de diversos laics, els quals facilitaran a 
tota la comunitat la possibilitat de pregar i cantar al Senyor, 
d’escoltar i comentar la Paraula de Déu, així com de participar 
de la comunió, signe de la unitat que ha de marcar als que 
volem seguir a Jesús.  
 D’aquesta manera, es fa realitat una nova forma 
d’organització de la nostra comunitat parroquial que respon a 
una de les situacions que ens planteja aquest món canviant en 
el que vivim. En altres temps, que les vocacions religioses han 
estat més abundants, tots plegats hem tendit a infravalorar el 
paper de la vocació pròpia de qualsevol batejat, que avui 
mateix ens recorda Sant Pau a la segona lectura: “Tots els qui 
heu estat batejats per unir-vos a Crist us heu revestit de Crist. Ja 
no compta ser jueu o grec, esclau o lliure, home o dona. Tots 
sou una sola cosa en Jesucrist.” 
 Voler seguir Jesucrist significa haver de 
corresponsabilitzar-se de la vida de la comunitat. Recentment, 
ens ho ha recordat el Papa Francesc en la seva exhortació 
apostòlica: “Cadascun dels batejats, sigui quina sigui la seva 
funció a l'Església i el grau d'il·lustració de la seva fe, és un 
agent evangelitzador, i seria inadequat pensar en un esquema 
d'evangelització portat endavant per actors qualificats on la 
resta del poble fidel sigui només receptiu de les seves accions.”  

 
 
 

DIUMENGE,dia 19: A les 11,00: Missa cantada (difs. difs. Anton Vilar 
i fill Josep Ma.; difunts Penya Blaugrana) 

Dilluns,        dia 20:    A les 19,00: Rosari i Celebració 
Dimarts,      dia 21:    A les 19,00: Rosari i Missa (difunts  parròquia) 
Dimecres,   dia 22:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Dolors Crosas i 

Caballeria) 
Dijous,        dia 23:     No hi ha missa  

Divendres,  dia 24:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Joan Tañà i Rifà) 
Dissabte,    dia 25:     A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada) 
DIUMENGE,dia 26::    A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Assumpció 

Rovira i Jaume Puig; Miquel Pla i Jutglar; 
Montserrat Puig i Estrada; en ac. de gr. als sants. 
Cosme, Damià, Llúcia, Rita i M. de D. del Sòl del 
Pont) 
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la comunitat s’organitza  
 

 

cultes de la setmana 



la campana avisa    la campana avisa    BOBOG-CAMERUN: Dimecres, dia 22, a 2 quarts de 8, es 
trobarà el grup que prepara una visita al Camerun per estudiar 
sobre el terreny un nou projecte per ajudar-los.  

 

GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 
dimecres, 22, a 1 quart de 10 es trobarà el grup de juniors, i el 
dimarts, 28, a les 9 el grup de seniors, en la darrera sessió 
d’estudi d’aquest curs. 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € i un de 5 per Càritas, i 
un de 10 € per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


