
El setembre dóna el tret de sortida del calendari escolar i l’octubre, 
quan les famílies ja tornen  a instal·lar-se en la rutina, ens porta 
l’activitat amb els infants a la Parròquia.  Els locals parroquials tornen 
a omplir-se de xivarri, de corregudes i somriures, tant les dels infants 
de catequesis com les dels nens i joves del Casalot. En un món on els 
infants estan sobrestimulats i tenen gran quantitat d’activitats per fer, 
alguns amb agendes més plenes que els adults, és bonic veure com 
se’ls regalen aquestes estones per reflexionar, pensar i aprofundir 
sobre el món, ells mateixos i Jesús. Al seu costat tenen monitors, ben 
joves que dediquen moltes hores a preparar-los activitats i sortides, i 
catequistes, un xic més grans, amb molta experiència i amor per la 
tasca que porten a terme des de fa tants anys.  
 
Són ells els que els acompanyen en la descoberta del cristianisme i 
els que  través de les paraules i ,sobretot, de l’exemple, els donen a 
conèixer la figura de Jesús. Monitors i catequistes són semblants a 
aquells primers deixebles que van començar a voltar pel món donant 
a conèixer el missatge de Jesús. Aquells que, pescadors i humils, van 
escoltar de Jesús les següents paraules: “No tinguis por, ara seràs 
pescador d’homes.” (Lc 5, 1-11). I amb dubtes, però també amb 
empenta, van començar a caminar al seu costat.   
 
Infants i joves, bon curs de Casalot i catequesis. Monitors i 
catequistes, endavant amb la vostra tasca, no oblideu que el missatge 
de Jesús es troba en els vostres fets, i que teniu una tasca molt 
important entre mans, l’educació en la fe dels nostres petits.   

 
 
 
 
DIUMENGE,  dia 9:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Àngela Rosanas 

i Mas; família Sellés Palou; Ma Dolors Deniel i 
Costa; en ac. de gr. a la M. de D. del Sòl del Pont) 

Dilluns,       dia 10:     A les 19,00: Rosari i Missa (per les ànimes del 
purgatori)  

Dimarts,      dia 11:     A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 
parròquia) 

Dimecres,   dia 12:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Àngela Rosanas i 
Mas) 

Dijous,        dia 13:    No hi ha missa 

Divendres,  dia 14:     A les 19,00: Rosari i Missa (a la Mare de Déu del 
Roser) 

Dissabte,    dia 15:     A les 20,00: Missa (difs. famílies Clotet Godayol; 
Montserrat Puig i Estrada; Maria Roca i Casals, 
Sda. Flia.) 

DIUMENGE,dia 16:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan, Pepeta, 
Mercè i Tomàs; flia. Costa Rosanas; en ac. de gr. 
pel 62è aniversari de matrimoni de Pau i Antònia) 

ANY XXXIII+ Núm 1453 
Diumenge XXIII durant l’any 

5 de setembre del 2016 

cultes de la setmana 

ANY XXXIII+ Núm 1458 
Diumenge XXVIII durant l’any 

9 d’octubre del 2016 

infants i joves 
monitors i catequistes  

 
 



la campana avisa    la campana avisa    REDACTORS DEL CAP DEL PONT: Es trobaran el 
dimarts, dia 11, a les 9, per preparar els escrits fins a l’Advent. 
 

VISITADORS DE MALALTS: Es trobaran el dijous, dia 
13, a les 7 per preparar la festa del malalt. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: El dimarts, dia 11 i el divendres, dia 
14, a 3 quarts de 5, es comença la catequesi d’aquest curs.  
 

ARXIPRESTAT: Dijous, dia 13, a les 11, es trobaran a 
Rocaprevera tots els mossens de l’arxiprestat per preparar el 
curs que ja ha començat. 
 

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. 
 

CASALOT: El dissabte passat, dia 1, el Casalot va començar 
les seves activitats, obertes a tots, des de 4 anys fins a 16. 
Recordeu que sempre recomanem d’apuntar-s’hi per la molt 
bona tasca que s’hi fa. 
 

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

BATEIG: Diumenge, dia 2, rebé el baptisme la nena Alba 
Ortiz i Masoliver, filla de Sergi i dAnna Ma, apadrinada per 
Albert i Imma. Per molts anys!               
 

DONATIUS: Se n’han rebut dos de 40 € per les necessitats 
de la parròquia i un de 50 per Bobog-Camerun, i un de 5 i un 
de 50 € per Càritas.  
En la col·lecta que es féu el dissabte i diumenge passats per 
Bobog es recolliren 487 €. Moltes gràcies. 
Els donatius per Bobog es poden fer als C/c: 01821807 
140201548114 i 01821807190201522688. Cal indicar que 
són per Bobog.  
 

 

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! 

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

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. 

Tots hi som convidats. 


