
                                                                                              
Aquestes dies de Quaresma ens fixem en fets quotidians que 
puguin ajudar-nos a canviar les nostres vides; avui el treball. 

De treball n’hi ha de tota mena: des del miner fins al 
pilot d’avions, des del mecànic fins a l’enginyer, des del 
botiguer fins a la mestressa de casa, des del professor fins al 
nen que va a escola, des del metge o infermera fins al que 
cuida malalts a casa... Quina diversitat! I quantes maneres de 
fer-lo: amb estimació, amb desgana, amb competència, 
cuidant els detalls... 

El treball agafa moltes hores de les nostres vides, des de 
jovenets tot anant a l’escola fins a avis i jubilats tot cuidant néts 
o fent tasques de voluntariat. El treball ens agafa tant que 
mirant com treballa una persona podem saber com és. 

El treball ja surt a les primeres línies de la Bíblia, just 
després que Déu acaba la creació d’Adam i Eva. Els diu: Sigueu 
fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la; 
sotmeteu els peixos del mar els ocells del cel i totes les 
bestioles...(Gn 1,28). Déu encomana als homes de continuar la 
seva creació, d’aquí que el treball és o hauria de ser creatiu, 
transformador, impulsor de vida, per a nosaltres i per als altres; 
massa sovint, però, n’hem fet només una eina econòmica, per 
acumular diners o per explotar els altres. 

Quin canvi hi hauria a la nostra societat si sabéssim 
donar un altre to al nostre treball, a la relació amb els que 
treballem, a polir les arestes i friccions que ocasiona! I sobretot, 
quin canvi si fóssim capaços de donar treball a tothom, a tants 
que no en tenen o que el tenen realment precari i amb sous de 
gana. Qui ajuda a cercar feina fa obra de misericòrdia. 

Pensem-hi: com el treball m’ajuda a canviar, a 
convertir-me? 
 
 
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  

Dissabte,     dia 10:    A les 20,00: Missa (difs. Manuel Carol; família 
Devesa Rifà;  Josep Vilaregut i Casals, Sda. Flia.; 
difs. família Gurt Torres) 

DIUMENGE,dia 11:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Joaquima Puig i 
Vila, Sda. Flia.; Dolors Masó; Carme Ribas i 
Vergés; Camil Prat i pares)  
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convertim-nos  
des  del quotidià: 

 
el treball 

cultes de la setmana 



la campana avisa     GRUP RODA-BOBOG: Dimarts, dia 6, a les 9, es trobaran 
tots els components del grup per valorar la tasca feta 
darrerament i planificar per tot aquest any. 
Dimecres, dia 7, a la tarda, hi ha una trobada a Barcelona amb 
representants d’Agermanament sense fronteres. 
 
VESPRES: Com cada divendres de Quaresma es farà la 
pregària de vespres a les 8, als locals parroquials. 
 
MARES MISSA FAMILIAR: Divendres, dia 9, a 1 quart 
de 10 es reunirà el grup que prepara les misses familiars.  La 
propera missa familiar serà el dissabte, dia 17. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50, un de 100 i un de 150 
€ per les necessitats de la parròquia i un de 50 € per Càritas. 
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 
 

Xerrada 
  
PERE CASALDÀLIGA, bisbe dels pobres  
 
 per Joan Soler, claretià (que l’ha visitat molt sovint) 
 
   
 Dimecres, dia 14, a 2 quarts de 9 
 
 Locals de la Parròquia 


