
L’evangeli ho diu amb aquesta claredat: Ningú no pot servir 
dos amos: Si estima l’un, no estima l’altre, si fa cas de l’un, no 
en fa de l’altre. No podeu ser servidors de Déu i de les 
riqueses. En tota la Bíblia Déu es presenta com el que ens ha 
creat, com el que vetlla per nosaltres, com el Pare que ens ha 
donat el seu Fill, i per tant ens demana que corresponem, que 
el tinguem com el primer a qui estimar, estima Déu sobre totes 
les coses, dèiem al catecisme, no com una cosa més. 

Jesús ens repeteix constantment que aquesta crida de 
Déu a estimar-lo passa sempre per l’altre, per l’atenció al més 
necessitat. Ens hi feien pensar fa una setmana tants milers de 
persones que es manifestaven a la ciutat comtal demanant 
l’acollida dels migrants, molts expulsats per la fam, la guerra o 
la persecució política dels seus països, i ens hi fan pensar tants 
samaritans que acullen i ajuden els necessitats que tenen a 
prop, malalts, persones solitàries, avis... 

Que diferent de tants d’altres que per un grapat de 
diners traeixen el germà o el propi pare, que estafen sense 
miraments ni vergonya; només cal recordar alguns dels judicis 
que ens presenten o mirar un xic el nostre entorn. Són ateus 
moderns per molt que alhora ens diguin que creuen en Déu. 

 Que bonica, per altra banda, la invitació que ens fa 
Jesús a continuació del text anterior, presentant-nos un Déu 
que ens cuida, una invitació plena de confiança en la 
Providència. 
 
 
 
DIUMENGE,dia 26:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Oleguer Portet i 

Bruguera, cap d’any; flia. Minoves Vilaregut; Maria 
Minoves i Devesa, Sda. Flia.; Joan Sanglas i Vilar, 
Pessebristes difunts; Josep Masó i Ricard 
Suriñach;  a St. Esteve, a St. Pere i a la Mare de 
Déu del Sòl del Pont en acció de gràcies) 

 
Dissabte,      dia 4:     A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada; 

Miquel Pla i Jutglar; en acció de gràcies a Sta. 
Rita: Manel Carol Samalasa i família)  

 
DIUMENGE,  dia 5:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Francesc 

Muntadas i Sors, cap d’any; Amparo Furio i 
Vergés, Sda. Flia.; Vicenç Verdaguer i Marés, 
Sda. Flia.; Genoveva Suriñach i Compte, Sda. 
Flia.; en acció de gràcies als sants Lluciá, Cosme, 
Damià, Rita i Teresa ) 

cultes de la setmana 

a qui servim? 
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la campana avisa    la campana avisa    GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 

grup de seniors es trobarà el dilluns, dia 27, a les 9. 
 

COMISSIÓ ECONÒMICA: Es reunirà el dimarts, dia 28, 

per acabar el balanç econòmic del 2016 i fer el pressupost del 
2017.  
 

DIMECRES DE CENDRA: És dimecres vinent, dia 1. A 2 

quarts de 8 celebrarem l’eucaristia a l’església amb la imposició 
de la cendra. 

 

MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà  el dimecres, dia 1, a les 

5. Ja que és el dimecres de cendra s’hi farà la imposició de la 
cendra. 
 

ENTERRAMENT: Dimecres, dia 22, es celebrà el Funeral i 

l’Enterrament de Francisca Montero i Rodríguez, que morí el 
dia abans a l’edat de 96 anys. Al cel sigui! 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 12 € per Bobog, un de 20 

per les necessitats de la parròquia i un de 4.000 € per Càritas. 
Moltes gràcies. 
 

 

 

 


