
la campana avisa     

Fa una colla d’anys que formo part de l’equip del Cap del 
Pont, des del qual es programen els escrits que apareixen 
setmanalment en aquest full parroquial, amb la voluntat 
compartida de fer evident l’actualitat  del missatge evangèlic, i 
amb humilitat contribuir a través d’aquests petits textos a una 
visió cristiana dels fets quotidians.  El fet de formar part de certs 
grups ha significat que en alguns períodes també hagi estat 
membre del Consell Pastoral.  

Des de ben jove vaig tenir  la sort de trobar en la nostra 
comunitat parroquial un espai per fer créixer, enfortir i 
compartir la fe. Inicialment, vaig formar part de l’equip de 
litúrgia. Més endavant, he anat col·laborant, més o menys 
extensament, en grups com ara el de catequesi de joves o el de 
portadors de la comunió als malalts. En tots els grups hi he 
pogut trobar un ambient acollidor, obert i compromès que 
m’ha permès aprofundir la vivència de la fe, compartint-la amb 
persones de diferents generacions que m’han aportat el seu 
testimoni ben enriquidor. Una característica ben destacada de 
la nostra comunitat actual és també la preocupació per 
fonamentar la fe, a través de nombroses propostes de formació 
dins de la parròquia, de les quals també n’he gaudit.  

La fe, i particularment la cristiana, només pot ser 
autèntica si és viscuda en comunitat. Si, a més, en aquesta 
comunitat es respira un ambient que omple de sentit aquesta 
fe amb un compromís social inqüestionable, els que en 
formem part només en podem donar-ne gràcies a Déu. 
                                                      Vicenç Devesa 
 

 
DIUMENGE,dia 28:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Francisqueta 

Soler i Torrentgenerós; Joan Trias i Torras, cap 
d’any; en ac. de gr, a la Mare de Déu de Núria)  

Dissabte,      dia 3:     A les 20,00: Rosari i Missa (a la M. de Déu de 
Núria en ac. de gr.; per les ànimes del purgatori) 

DIUMENGE, dia 4:   A les 11,00: Missa cantada (dif. Lluïsa Garcia i 
Hermoso, Sda. Flia.; en ac. de gr. a la M. de D. 
del Sòl del Pont; a la M. de D. de l’Ajuda 
demanant un favor)  

 
CÀRITAS: Dilluns, dia 29, a les 9, reunió dels responsables 
dels diferents projectes. 
 
RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 31, a les 5, es celebrarà la 
missa a la Residència com cada darrer dimecres de mes. 
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la campana avisa     CASALOT: Diumenge vinent, dia 4, dins les celebracions del 
25è aniversari de Casalot, celebrarem l’eucaristia, a les 11, amb 
infants, joves, monitors i pares per donar gràcies per una 
efemèrides tan important. 
 
AGERMANAMENT RODA-BOBOG: Dimecres, dia 31, a 
les 9, al Casal de Torelló, membres del grup presenten el 
treball fet d’Agermanament amb Bobog, en la trobada per a la 
Campanya Solidària que cada any organitzen per ajudar a una 
realitat del 3r món. 
 
ENTERRAMENTS: Dimecres, dia 24, es celebrà el Funeral 
i l’Enterrament de Concepció Llagostera i Vivet, que morí el dia 
abans a l’edat de 86 anys. Divendres, dia 26, el de Francisco 
Portet i Bruguera, que morí el dia abans a l’edat de 85 anys. Al 
cel siguin!  
 
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 20 € per les necessitats 
de la parròquia, un de 50 i un altre de 100 € de beques pels 
nens de Bobog, i un de 50 per Càritas. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


