
Fa més de 10 anys que formo part de l’equip de redactors del 
Cap del Pont. Som un grup de 6 persones que ens reunim 
periòdicament per preparar els escrits que surten publicats 
setmanalment al full parroquial. Aquest grup va néixer per 
donar riquesa i pluralitat al full i, així, corresponsabilitzar-se, 
juntament amb el mossèn, d’aquesta missió informativa i 
formativa que té el Cap del Pont. En els temps litúrgics forts 
també ens cuidem d’aspectes relacionats amb la litúrgia. 
 
Estic en aquest grup perquè m’agrada reflexionar sobre 
l’experiència de la fe, i escriure és una forma de compartir en 
veu alta les reflexions que individualment i col·lectivament 
anem fent. I d’aquesta manera –em sembla– que també 
ajudem a la resta de la comunitat a reflexionar i a viure la seva 
fe. Actualment dins de l’Església hi ha moltes veus que tenen 
un to encarcarat, dur, fins i tot agressiu. Nosaltres des d’aquesta 
humil publicació parroquial volem posar un to amable i 
evangèlic en el que escrivim. 
 
Per mi la fe no pot anar, de cap manera, deslligada del 
compromís. Per això visc aquesta tasca –i les altres tasques al 
Consell Pastoral o en l’Agermanant Roda-Bobog– com un 
servei indefugible en el seguiment de Jesús. Un servei que 
procura enriquir la comunitat i un servei que m’enriqueix 
també a mi, a través de les reflexions i experiències dels 
companys i companyes amb qui fem camí.  

 

Ester Busquets 
 
 
	
DIUMENGE, dia 17:   A les 11,00: Missa cantada (difs. difs. Anton Vilar 

i fill Josep  Ma; a la santa Creu pels difunts del 
barri de la Creu i Fontanellas; Maria Sanglas i 
Masoliver) 

Dilluns,        dia 18:    A les 19,00: Novena, Rosari i Missa (pels difunts 
de la parròquia) 

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

Dimecres,    dia 20:    A  les 19,00: Novena, Rosari i Missa (dif. J. Plans) 
Dijous,         dia 21:    No hi ha missa  
Divendres,   dia 22:    A les 19,00: Novena, Rosari i Missa (difs. esp. 

Lluís Mas i Maria Castells)  
Dissabte,      dia 23:   A les 11,00: Ofici de Festa Major (per tots els 

feligresos de la parròquia) 
A les 20,00: Missa (difs. Josep Ma Martí i Maria 
Pradell) 

DIUMENGE, dia 24:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Freixa; 
família Costa Rosanas 
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la campana avisa     la campana avisa     CATEQUISTES: Dilluns, dia 18, a les 9, es reunirà l’equip 
de noves catequistes per continuar preparant el curs. 
 
PRIMERA COMUNIÓ: Ja es poden apuntar els nens que 
aquest any fan 8 anys. El divendres a la tarda el despatx està 
obert, i qualsevol altre dia que hi trobeu el mossèn. La 
catequesi es farà els divendres, d’1 quart de 6 a 1 quart de 7. 
 
ESCOLA SÒL DEL PONT: Dimarts, dia 19, a 2 quarts de 
6, presentació als pares de 6è del que es fa a favor de Bobog.   
 
CÀRITAS: Dimecres, dia 20, a les 9, reunió de tots els 
responsables dels projectes.  
Es necessita una estufa elèctrica. Podeu telefonar al 
938500185 i al 938541024. Moltes mercès. 
Dijous, dia 14, al matí un grup d’unes 30 persones feren la 2a 
arrencada de patates recollint uns 123 sacs. 
 
CASALOT: Aquest curs hi ha relleu en la direcció del 
Casalot. Després d’uns anys ho ha deixat en Roger Rodríguez i 
s’hi ha compromès la Laia Balaguer que ja fa anys que n’és 
monitora. Moltes gràcies a tots. 
Comença un nou curs i ja s’han començat inscripcions el 15 i 
16 de setembre. Recordeu que sempre recomanem el Casalot 
per la gran tasca educativa que s’hi fa. 
 
GRUP LLOANÇA: Dijous, dia 14, tot l’equip de voluntàries 
de neteja deixà l’església neta i polida com fan cada mes. 
Moltes gràcies. 
 
CAP DEL PONT: A partir d’avui diumenge, dia 17, els 
articles del Cap del Pont seran escrits i signats per diferents 
cristians de la parròquia, explicant quin servei hi fan, per què 
ho fan i com ho lliguen amb la seva fe. 
 
NOVENA: Començà el divendres, dia 15, al Sòl del Pont on 
també s’hi diu la missa fins el divendres, dia 22. 
 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 40, un de 50 i un de 60 € 
per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies! 
 


