
L’Evangeli narra el procés vital de Zaqueu en tres passos. 
Primer Zaqueu desitja veure Jesús, n’ha sentit parlar però no el 
coneix. Mira de veure’l, però troba dificultats. Zaqueu supera 
les dificultats enfilant-se a un arbre i la seva constància el porta 
a establir una trobada personal amb Jesús. Zaqueu mira Jesús, i 
Jesús el tria «avui m’he de quedar a casa teva». Segon pas: 
accepta l’oferiment de Jesús i el deixa entrar a casa (al seu cor). 
Zaqueu  pren consciència de la seva feblesa moral. Tercer pas: 
actua, canvia de vida. Reparteix els béns als pobres i fa justícia. 
Jesús l’ha salvat: «Avui ha entrat la salvació en aquesta casa».  
 En Jesús la preocupació per la justícia, pels pobres, pels 
perseguits no és un complement, és quelcom central. La nostra 
societat s’ha mostrat capaç de mobilitzar-se massivament per a 
defensar grans causes de país. Aturar els desnonaments, treure 
les tanques de Melilla, aturar la guerra de Síria, aquestes també 
haurien de ser grans causes per a nosaltres? No ens hauríem de 
manifestar també per aquestes qüestions?  
 L’Evangeli d’avui mostra que Jesús ens salva 
personalment, però cal acollir aquesta salvació i això implica 
tres passos: buscar-lo sincerament, acceptar que els nostres 
camins sovint no són els de Jesús, i conseqüentment fer canvis 
en la nostra vida. Ens queda ara una pregunta per a la reflexió:  
Què hauria de canviar jo en la meva vida per a conduir-la pels 
camins de Jesús i acollir la seva salvació? 
 
 
 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 30:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Baulenas 
i Aguilar; Carme Roca; Montserrat Farrés i Genís 
Datzira; Josep Corominas i Vila) 

Dilluns,       dia 31:     A les 20,00: Missa (dif. Josep Corominas i Vila)  
Dimarts,       dia 1:     A les 11,00: Missa cantada (dif. Josefa Vilalta, 

cap d’any, i espòs Isidre Sellés;  germans Crosas 
Caballeria; Ma Dolors Deniel i Costa; Josep 
Corominas i Vila; Concepció Corominas i 
Masoliver) 

Dimecres,    dia 2:     A les 19,00: Rosari i Missa(difunts de la parròquia) 
Dijous,         dia 3:     No hi ha missa 

Divendres,   dia 4:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Ma Àngels Serra) 
Dissabte,     dia 5:     A les 20,00: Missa (difs. Miquel Pla i Jutglar; 

Montserrat Puig i Estrada; Maria Masoliver i 
Novellasdemunt) 

DIUMENGE, dia 6:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Menada i 
Pratdesaba; família Boix Ramonet) 

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

cultes de la setmana 

ANY XXXIII+ Núm 1461 
Diumenge XXXI durant l’any 

30 d’octubre del 2016 

zaqueu canvia 
 



la campana avisa    PREGÀRIA AL CEMENTIRI: Serà el dia de Tots Sants, a 
2 quarts de 5 de la tarda, a la capella del cementiri. 
 

GRUP BOBOG-CAMERUN: Els seus membres es reuniran 
el dimecres, dia 2, a les 9 del vespre, per anar  cuidant les 
activitats a favor de Bobog. 
 

MARES MISSA FAMILIAR:  Divendres, dia 4, a 2 quarts 
de 10, es reuniran les mares que preparen les misses familiars. 
 

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Dissabte, dia 5, a 2 quarts 
de 5, es reuniran els membres del grup per parlar de la seva 
vida  i de la seva fe.  
 

CONFIRMACIÓ: Ja es poden venir a apuntar els nois i noies 
nascuts el 2002 o abans que vulguin començar un nou grup de 
preparació a la Confirmació. 
 

ENTERRAMENT: Dimarts, dia 25, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Maria Baulenas i Aguilar, que morí el dia 
abans a l’edat de 90 anys. Al cel sigui! 
 

DONATIUS: Se n’han rebut tres de 50 € per Bobog-
Camerun; un de 500 € per Càritas, i un de 50 per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
Els donatius per Bobog es poden fer als C/c: 01821807 
140201548114 i 01821807190201522688. Cal indicar que 
són per Bobog. Recordem que desgraven el 75 € en la 
declaració de la renda si ompliu les butlletes amb les vostres 
dades 
 

 

 

 

 


