
                                                                                         Tots 
nosaltres vivim envoltats de sons: les notícies que sentim a la 
ràdio, la música que escoltem, les paraules amb les que ens 
comuniquem, les rialles dels nostres fills. El so, la capacitat 
d’emetre i escoltar sons, d’emocionar-nos i comunicar-nos a 
través del so, és quelcom fonamental i irrenunciable per a 
l’ésser humà. 

També Déu ens parla a través de la seva paraula. «El qui 
és la Paraula s'ha fet home i ha habitat entre nosaltres, i hem 
contemplat la seva glòria, glòria que ha rebut com a Fill únic 
del Pare, ple de gràcia i de veritat.» (Jn 1, 14). Una Bona Nova 
que cal escoltar pronunciada a l’Església, que cal llegir de la 
Bíblia més pausadament a casa, però que sobretot cal meditar i 
acollir en el cor. I per a això últim, a més a més del so que 
permet que la Paraula sigui pronunciada, a més a més tel text 
que permet que sigui llegida, ens cal el silenci que permet que 
sigui acollida. 

El silenci és infinit, el silenci ni comença ni acaba, 
només s’esvaeix si l’interrompem, i massa sovint l’interrompem 
amb l’excés de les nostres paraules. Cal silenci per a escoltar 
l’altre, ens cal silenci per a escoltar Déu: «Llavors Moisès, 
acompanyat dels sacerdots levites, va parlar a tot el poble 
d'Israel: Fes silenci i escolta, Israel! Avui t'has convertit en el 
poble del Senyor, el teu Déu. Obeeix el Senyor, el teu Déu, i 
compleix els seus manaments i els seus decrets, que avui et 
dono.» (Dt 27, 9-10) 

Som en temps de Quaresma, un temps propici per a la 
conversió. Pensem-hi: com el silenci m’ajuda a canviar, a 
convertir-me? 
   
 
 
DIUMENGE,dia 25:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Estefania Piqué 

i Costa; Mingo Parramon i Cirera; Família 
Coromina; Dolors Obiols i Sala; 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)  

Dissabte,      dia 3:    A les 20,00: Rosari i Missa (dif. Josep Masó i 
Roca; Ricard Suriñach) 

DIUMENGE, dia 4:   A les 11,00: Missa cantada (difs. família Roca; 
Rosa Masoliver i Sanglas, Sda. Flia.; família Pont 
Abellà; esp. Teresa Arimany i Francisco Soler, 
Sda. Flia.) 
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convertim-nos  
des del quotidià: 

 
el silenci 

cultes de la setmana 



la campana avisa     RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 28, a les 5, missa a la 
Residència, com cada darrer dimecres de mes. 
 
CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 23, a les 4, es van trobar els 
joves que es preparen per a la confirmació d’aquí a un mes. 
 
CASALOT: Dissabte, dia 24, a 2 quarts de 7, es van trobar 
els que preparen les colònies del 25è aniversari del 14 i 15 
d’abril al Collell de l’Esquirol. Seran colònies obertes a nens, 
monitors i pares d’ara i dels 25 anys passats. 
 
L’INSTITUT AMB BOBOG-CAMERUN: Divendres, dia 
23, a les 8 del matí, es van trobar representants del grup Roda-
Bobog amb delegats de curs per rebre els diners que havien 
recollit fent punts de llibre, puzles... per aquesta causa. En total 
1.033,70 €.	Els felicitem per aquest treball i els ho agraïm. 
 
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 19, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Estefania Piqué i Costa, que morí el dissabte a 
l’edat de 87 anys; dimarts, dia 20, el de Mingo Parramon i 
Cirera, que morí el diumenge a l’edat de 109 anys; dijous, dia 
22, el de Manuel Vázquez i Márquez, que morí el dia 20, a 
l’edat de 77 anys. Al cel siguin!  
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 150 € per Mans Unides, 
que sumat als 182 de la col·lecta de fa quinze dies fan 332. 
Moltes gràcies. 
 

 
 CONCERT A LA MARE DE DÉU 
 
 S’hi cantaran peces de A. Massana, A. Nicolau, J. Vinyeta 
 Amb lletres de J. Verdaguer, J. Collell, A. Mestres 
 
 Amb participació de: 
 M. Clara Marsó, soprano 
 Coloma Bonnin, piano 
 Irene Llop i Núria Sadurní, historiadores 
 
 Capella del Sòl del Pont 
 Dissabte 10 i diumenge 11 de març, a les 6 
 


