
Dono gràcies a Déu i a tantes persones de les comunitats i 
moviments on he estat, perquè són qui m’han ajudat i animat a 
ser mossèn durant aquests cinquanta anys. Dono gràcies també 
a moltes d’altres que no comparteixen la nostra fe però que 
han estat companys en molts moments de treball. 
 Vaig ser ordenat sacerdot davant l’altar de Sant Pere de 
Torelló, en una cerimònia litúrgica, acompanyat de gent del 
poble, i ja allà vaig entendre que era enviat a servir l’altar, la 
comunitat cristiana i la societat tan carregada de problemes no 
pas només litúrgics o religiosos, sinó socials, de pobresa, 
d’injustícies. I a aquest doble camí, que de fet és un de sol, he 
intentat de ser fidel. 
 Crec que el compromís de tot cristià, i el sacerdot no és 
res més que un cristià que presideix la comunitat, és cridat al 
seguiment de Jesucrist, sense fer el sord als problemes que ens 
envolten. Perquè a Déu només s’hi arriba donant la mà a 
l’altre.  
 És un regal de Déu el que sempre m’hagi sentit content, 
feliç en aquesta tasca, i és alhora un fruit de la companyia de 
tanta i tanta gent per qui m’he sentit estimat. Entre d’altres això 
ho dec, aquests darrers temps, a la comunitat cristiana de Roda 
i les Masies, amb qui espero poder continuar fent camí durant 
temps. Moltes gràcies. 
                                                            Ramon	
  
DIUMENGE,  dia 3:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Rosalia 

Rodríguez i Riera; esp. Ramon Autet i Aurora 
Font; Ramon Vilar i Cabanas; en acció de gràcies 
pels 50 anys de sacerdoci) 

Dilluns,          dia 4:    A les 19,00: Rosari i Missa (per les ànimes del    
purgatori) 

Dimarts,        dia 5:    A les 19,00: Rosari i Missa (a la M. de D. del Sòl 
del Pont en acció de gràcies) 

Dimecres,    dia 6:  A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Ramon Masnou i 
Boixeda) 

Dijous,           dia 7:    No hi ha missa  

Divendres,    dia 8:    A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. Ramon 
Lladó i Maria Molist; a la M. de D. del Sgt. Cor en 
acció de gràcies)  

Dissabte,       dia 9:    A les 20,00: Missa (dif. Joan Bada) 

DIUMENGE, dia 10:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Àngels 
Obiols i Prat; Ma Lluïsa Téllez i Colomo, cap 
d’any; esp.Genís Salés i Àngela Sanjaume 
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la campana avisa     la campana avisa     CAP DEL PONT: Dilluns, dia 4, a les 9, es reunirà l’equip 
de redactors del Cap del Pont per preparar els escrits pels 
propers mesos. 
 
CATEQUESI: Dimarts, dia 5, a les 9, es reunirà el nou equip 
de catequistes per preparar el programa de catequesi pel 
proper curs. 
 
XXXIII HOMENTAGE A LA GENT GRAN: Serà el 
diumenge vinent, dia 10, organitzada pel municipi. A les 11 
celebrarem l’eucaristia tots junts acompanyats per la coral Vila i 
Formosa. Tot  seguit, als jardins de Can Planolas hi haurà l’acte 
de reconeixement als homenatjats i el dinar de germanor. 
 
ENTERRAMENTS: Dimecres, dia 30, es celebrà el Funeral 
i l’Enterrament de Maria Aulet i Ribé, que morí el dia abans a 
l’edat de 93 anys. Divendres, dia 1, el de Maria Rifà i Bau, que 
morí el dia abans a l’edat de 89 anys. Al cel siguin! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas, un de 10 
per les necessitats de la parròquia i un de 150 per Bobog-
Camerun. Moltes gràcies! 
 
 
 
 
 


