
L’Evangeli d’avui ens presenta a Jesús responent a les preguntes 
dels saduceus que li volen parar una trampa, buscant 
contradiccions en el seu anunci de la resurrecció dels morts. 
Jesús esquiva les discussions absurdes i ens presenta el que és 
central en el seu missatge: Déu ens estima com a fills i ens 
demana que ens estimem com a germans. Per això és un Déu 
de vius i no pas de morts, com ens recorda el final d’aquest 
fragment. 
 Acabem una setmana en la qual hem tingut 
especialment presents a aquells que han mort. És bo que ho 
fem i seguim l’exemple que ens poden haver deixat molts 
d’ells. Però, en molts moments de la història, els cristians potser 
ens hem fixat massa en la vida més enllà de la mort i l’hem 
deslligada de la nostra vida terrenal, sense donar a aquesta vida 
quotidiana prou importància. En ocasions, en parlar del Regne 
de Déu ens l’hem imaginat com aquell regne que trobarem 
després de la mort, i hem oblidat que el Regne de la Vida i de 
la Justícia que Jesús ens anuncia l’hem de començar a construir 
aquí i ara.  
 Sabem prou bé que al nostre món hi ha molta mort a 
causa de la injustícia i la violència de tota mena, però aquesta 
no és la situació que Déu vol. Depèn fonamentalment de 
nosaltres que al nostre voltant creixi la Vida i la Justícia. El 
nostre és un testimoni de vida i d’esperança, com el de Jesús? 
Som al costat dels que lluiten per una vida digna per a tothom?  
  
 
 
 

Dissabte,     dia 5:   A les 20,00: Missa (difs. Miquel Pla i Jutglar; 
Montserrat Puig i Estrada; Maria Masoliver i 
Novellasdemunt; en acció de gràcies pels 50 anys 
de matrimoni de Valentí i Roser) 

DIUMENGE ,dia 6:    A les 11,00: Missa cantada (difs. difs. Maria 
Mercader i Pratdesaba, cap d’any; família Boix 
Ramonet) 

Dilluns,        dia 7:     A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la parròquia) 
Dimarts,       dia 8:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Mercè Puigoriol) 
Dimecres,    dia 9:     A les 19,00: Rosari i Missa(en acció de gràcies a 

la Mare de Déu del Sòl del Pont) 
Dijous,       dia 10:     No hi ha missa 

Divendres, dia 11:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Pepita Prat) 
Dissabte,   dia 12:     A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada) 
DIUMENGE,dia13:     A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Roca 

Coromina; flia. Costa Rosanas; Carme Sala i 
Vilaregut) 

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

cultes de la setmana 

ANY XXXIII+ Núm 1462 
Diumenge XXXII durant l’any 
6 de novembre del 2016 

déu de vius 
 



la campana avisa    

 
 

CÀRITAS: Dilluns, dia 7, a les 9, hi ha trobada de tots els 
responsables dels diferents projectes. 
 

SETMANA SOLIDÀRIA: Dijous, dia 10, a un quart de 8, 
es troben els diferents components que preparen la Setmana 
Solidària. 
 
OBRES AL DESPATX I SALA ST. FRANCESC: 

Aquests dies s’estan acabant les obres d’arranjament que s’han 
anat fent a aquestes dues dependències que tant es fan sevir: 
arreglar sostres, il·luminació, pintar i preparar per audiovisuals. 
 
ENTERRAMENT: Divendres, dia 4, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Azuqueca Vallez i Rajas, que morí el dia abans 
a l’edat de 86 anys. Dissabte, dia 5, el de Joan Besalú i 
Mension, que morí el dia abans a l’edat de 83 anys. El mateix 
dissabte el d’Amparo Barrera i Pèrez, que morí el dia abans a 
l’edat de 91 anys. Al cel siguin ! 
 
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 € i un de 150 per 
Bobog-Camerun; un de 50 € per Càritas, i un de 20 i un altre 
de 40 € per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 


