
A les misses d’aquests dissabte i diumenge, dies 1 i 2, es passa 
un video amb comentaris sobre Bobog, el que hi hem fet i el 
que se’ns demana, fets per qui hi va anar aquest estiu. El 
divendres, dia 14, a la sala polivalent de la biblioteca es 
presentarà una filmació sobre les necessitats d’aquella regió i el 
que es creu que s’hi ha de fer. Hi parlaran responsables de la 
parròquia, dels dos ajuntaments i del grup que els va visitar. 
 És bo constatar que parròquia, municipis, centres 
d’ensenyament, entitats cíviques i tants particulars s’han cregut 
l’Agermanament que començàrem amb aquell poblat; un 
compromís que no és d’un dia ni d’un any sinó permanent, 
perquè també ho són les seves necessitats i el nostre sentit de 
la cooperació. Amb aquest acte constant de solidaritat ells són 
ajudats en béns bàsics materials i nosaltres quedem més 
enriquits personalment i col·lectivament, perquè quan algú 
estén la mà vers l’altre se li retorna en la mesura que és 
generós; ho saben els pares, els avis, els veïns, els amics, tots 
aquells que ho fan amb estimació. La pròpia vida s’enriqueix 
mitjançant els actes de germanor. 
 Amb aquests actes de cooperació atenem aquell clam 
que fan els pobres, com diu la primera lectura d’avui: Fins 
quan, Senyor, demanaré auxili i no m’escoltareu...? Per què 
deixeu que vegi aquestes calamitats?   
 Una comunitat parroquial, un poble, una entitat, un 
particular que atén un necessitat és algú que atén a Déu mateix 
com llegim a l’evangeli de Mateu. Podem estar contents de la 
resposta que fa temps que donem. 
 
 
 
DIUMENGE, dia 2:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Freixa i 

Bosch; Miquel Novellas i pare Pere) 
Dilluns,        dia 3:     A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia)  
Dimarts,       dia 4:     A les 19,00: Rosari i Missa (a la M. de D. del Sòl 

del Pont en acció de gràcies) 
Dimecres,    dia 5:     A les 19,00: Rosari i Missa (esp. Jaume i Mercè) 
Dijous,          dia 6:    No hi ha missa 

Divendres,   dia 7:     A les 19,00: Rosari i Missa (per les ànimes del 
purgatori) 

Dissabte,     dia 8:     A les 20,00: Missa (difs. família Serra Costa; 
Ramon Crosas i Euras; Montserrat Puig i Estrada; 
Francesc Sala i Batlle) 

DIUMENGE, dia 9:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Àngela Rosanas 
i Mas; família Sellés Palou) 

ANY XXXIII+ Núm 1453 
Diumenge XXIII durant l’any 
5 de setembre del 2016 

cultes de la setmana 

ANY XXXIII+ Núm 1457 
Diumenge XXVII durant l’any 

2 d’octubre del 2016 

roda bobog 
anada i tornada  

 
 



la campana avisa    la campana avisa    BOBOG-CAMERUN: La col·lecta de les misses d’aquest 
dissabte i diumenge, dies 1 i 2, anirà destinada a Bobog-
Camerun (escola, pous cooperatives). A les misses es farà una 
breu presentació visual del treball fet a Bobog fins ara i del que 
se’ns demana, i el dia 14, a 2 quarts de 9, una extensa 
presentació per a tot el poble a la sala polivalent de la 
biblioteca. 
 

RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 5, a les 5, hi haurà la missa a 
la Residència. 
 

PARES PRIMERA COMUNIÓ: El dissabte, dia 8, a les 6, 
hi ha la primera trobada de tots els pares que tenen infants de 
preparació a la primera comunió. 
 
CONFIRMACIÓ: Ja es poden venir a apuntar els nois i noies 
nascuts el 2002 o abans que vulguin començar un nou grup de 
preparació ala Confirmació. 
 

CÀRITAS INFORMA: Es necessita un cotxet per a un 
nadó. Telefonar al: 93 8500185 o al 93 854 10 24. 
 

ENTERRAMENT: Dimarts, dia 25, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Lola Riera i Gironès, que morí el dia abans a 
l’edat de 92 anys. Al cel sigui! 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 250 € per les necessitats de 
la parròquia, i un de 50 € per Càritas. Moltes gràcies. 
Els donatius per Bobog es poden fer als C/c: ES5801821807 
140201548114 i ES7201821807190201522688. Cal indicar 
que són per Bobog-Camerun o per Càritas: 
 

NOU LLIBRE: El redactor del Cap del Pont, en Roger 
Canadell, acaba de publicar un llibre titulat Josep Anselm 
Clavé. Ens n’alegrem i el felicitem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bobog – Camerun 
 

Dissabte, dia 1, i diumenge, dia 2, a l’hora de la missa es passarà un 
audiovisual sobre Bobog-Camerun. 

 

Divendres, dia 14, a 2 quarts de 9, a la sala polivalent de la biblioteca, 
audiovisual i exposicions del treball fet a Bobog i perspectives de futur. 


