
 

 

  
Aquests darrers mesos tots hem hagut de canviar la nostra 
manera de viure. El confinament ens ha imposat una realitat 
radicalment diferent: un paisatge desolador de carrers deserts, 
d’empreses tancades i treballadors desocupats, de desànim. 
L’experiència de la malaltia i la mort, per altra banda tan 
humana, ha esdevingut més quotidiana, però alhora se’ns ha 
imposat una distància deshumanitzadora cap a ella.  

Però no tot és negatiu, Déu sempre és capaç de treure 
bé de qualsevol mal: l’emergència ha fet aflorar la solidaritat, 
ens ha fet reflexionar sobre el nostre estil de vida, sobre la 
necessitat de replantejar-nos tanta velocitat i tant consum. La 
distància ha intensificat el sentiment de comunitat de la nostra 
parròquia i ens ha portat a cercar noves vies de comunicació. 

El confinament també ens ha tornat un 
silenci que ja no recordàvem. Un silenci exterior 
que convida a adoptar una actitud de recolliment i 
de silenci interior, una actitud que permet sentir la 
presència de Déu i escoltar la seva veu. 

Els cristians hem de saber treure bé dels mals 
i, com el salmista passar de la lamentació a la 
confiança per a transformar, en positiu, les nostres 
vides: 

Fins quan, Senyor, em tindràs en l'oblit? 
Fins quan m'amagaràs la mirada? 

Fins quan portaré dintre meu tants neguits, 
tantes penes tot el dia dins el cor? 

Però jo confio en el teu amor, 
el meu cor s'alegra perquè em salves. 

Canto al Senyor pels seus favors. 
 

 
 
 

 
   
DIUMENGE,  dia 21:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Valentí Boix i 

Pepeta Sellés, esp.; Francisco Carmona i Lòpez, 
de la Sda. Flia) 

Dissabte,      dia 27:  A les 20,00: Missa (difs. Ma Teresa Guillamet i 
Terricabras)                

DIUMENGE,dia  28:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Mercè 
Puigoriol i Ramon B. Font )   
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BOBOG-CAMERUN:  Dissabte, dia 27, a les 10, aquest any 
per video-conferència, es farà l’Assemblea dels diferents socis 
d’Agermanament de tot Catalunya on hi assistiran també socis 
de la nostra parròquia i de la comarca. 

PRIMERA COMUNIÓ: Segurament que els últims dies de 
juny o primers de juliol, quan les mesures oficials s’estabilitzin 
més, s’anunciarà com reprendre la catequesi i quan es podrà 
fer la Primera Comunió. 

COMUNIÓ ALS MALALTS: No es tornarà a portar la 
comunió fins que passi del tot el confinament; també 
s’esperarà per  fer córrer les capelles de la Sagrada Família. 

DONATIUS: Se n’han rebut dos de 10 i un de 50 € per 
Càritas. Moltes gràcies. 

Desgravacions: cal saber que aquest any els donatius fins a 
150 € desgraven el 80% i el que en passa desgrava el 40%. Per 
tant si donem 100 € només ens en costen 20, si en donem 50 
només ens en costen 10, cal però que ens doneu les vostres 
dades per poder desgravar. 

CASALOT: El Casalot ja prepara el Casal d’estiu, com se’ns 
explica en aquest programa. Des de la parròquia recomanem 
que hi apunteu els infants i adolescents. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

la campana avisa 


