
                                                                                             
Quan arriba el temps litúrgic de la Quaresma se’ns recorda 
sovint la necessitat de convertir-nos. Convertir-nos... per a què? 
Doncs com se’ns diu el mateix dimecres de cendra, convertir-
nos per a creure’ns la certesa de l’Evangeli, creure i confiar en 
la Bona notícia que ens porta Jesús. 

Convertir-se, canviar, no depèn de fets extraordinaris ni 
d’accions espectaculars sinó que té més a veure amb la 
voluntat de viure conscientment, espiritualment, tot allò que 
ens passa en la nostra vida quotidiana, en les relacions més 
properes. La família és exemple d’aquest espai privilegiat de 
relacions personals que ens ha d’ajudar a qüestionar si vivim 
prou oberts al missatge de Jesús.  

Tots coneixem i vivim situacions en què ens toca vetllar 
per les relacions familiars: com a pares i mares, educant els 
nostres fills per ajudar-los a créixer en tots els sentits; com a 
fills, aprenent i escoltant, però alhora acompanyant la vellesa 
dels pares; com a germans, procurant fomentar el clima 
necessari per celebrar el regal de la vida en comunitat; com a 
avis, posant l’experiència al servei dels que ens envolten. La 
família és un espai privilegiat per a la conversió i cada petit gest 
d’estimació omple de sentit la vida i es converteix en un acte 
d’acollida. 

Jesús deia: “tot allò que fèieu a un d'aquests germans 
meus més petits, a mi m'ho fèieu” (Mt 25, 40), i dient això 
trencava tota distància i ens feia veure la unitat que som i que 
hem de potenciar amb amor. Unitat entre germans, però 
també unitat amb aquest Déu-Amor present en les nostres 
relacions. 

Pensem-hi: com la família m’ajuda a canviar, a 
convertir-me? 
 
 

DIUMENGE,dia 18:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan Trias i 
Farrés, Sda. Flia.; Josep Castellà i Suriñach; en 
ac. de gr. a la M. de Déu del Coll)  

Dissabte,     dia 24:    A les 20,00: Rosari i Missa (dif. Encarnació 
Cateura i Capellas, cap d’any; família Pont Arbat) 

DIUMENGE,dia 25:   A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Coromina; 
Assumpció Minovas i Devesa, Sda. Flia.; Joan 
Sanglas i Vilar; esp. Joan Pont i Carme Ribas; a la 
M. de D. del Sòl del Pont en ac. de gr., i a St. 
Pancràs, Sts. Cosme i Damià i Sta. Llúcia; pels 
pessebristes difunts )  
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la campana avisa     COMISSIÓ ECONÒMICA: Dilluns, dia 19, a les 9, es 
trobaran els membres del grup per repassar les despeses del 
2017 i fer pressupost pel 2018.  
 
ORACIÓ I AMISTAT: Dimecres, dia 21, a les 5, es 
trobaran els components del grup per fer pregària i amistat. 
 
GRUP LLOANÇA: Els membres d’aquest grup, que 
s’encarreguen de la neteja i ornamentació de l’església, es 
trobaran el proper dijous, dia 22, a fer la seva tasca tan polida i 
tan discreta. 
 
L’INSTITUT AMB BOBOG-CAMERUN: Divendres, dia 
23, a les 8 del matí, es trobaran representants del grup Roda-
Bobog amb delegats de curs per rebre els diners que han 
recollit per aquesta causa amb els objectes que havien fet i 
venut durant els dies de Nadal i el mes de gener 
 
VESPRES: Divendres, dia 23, i cada divendres de 
Quaresma, a les 8, es celebrarà la pregària de vespres als locals 
parroquials, com fem sempre per Advent i Quaresma. 
 
MISSA FAMILIAR: Serà dissabte, dia 24, a les 8, amb els 
nens de primera comunió i els seus pares, amb els del Casalot i 
els monitors. Aquest mes s’ha retardat una setmana. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 100 € per les necessitats de 
la parròquia i dos de 50 € per Càritas. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


