
 

 

 
L’aigua que salva vides 
 

Una nena caminant descalça pel vast paisatge desert d’aigua, havent de recórrer llargues distàncies 
per omplir una garrafa i portar-la a la cuina de casa, garrafa esperada per petits i grans. La lluita per 
l’aigua, per la vida. Aquí tot és del color marronós de la sequera, lluny del jocs de colors de les 
nostres tardors, i sobretot lluny del malbaratament i de l’embrutiment de les rieres, rius i mars dels 
que no sabem apreciar aquesta font de vida que és l’aigua. Que difícil créixer per aquest infant i 
per tants d’altres havent de portar farcells pesats sobre el cap, i sobretot havent de fer-se grans sense 
escola, sense una alimentació elemental, sense temps per jugar, per riure. 

Arreu hi ha problemes, també a casa nostra tan condicionats per la pandèmia, però els problemes 
que es donen a moltes d’altres parts del món són tan gruixuts que no fóra humà, no cal dir cristià, 
oblidar-se’n, no actuar-hi. Ho sabem a la nostra comunitat que té present de fa anys Bobog, el 
Camerun, amb greus problemes d’aigua potable, que des d’aquí ajudem a alleujar amb els pous 
d’aigua potable, l’Aigua que salva vides, com diu la campanya de venda d’ampolles que aquest any 
tenim entre mans, amb la que podem col·laborar comprant-ne o regalant-ne, com hem vist en el 
vídeo que tots hem rebut. 
 

             L'Àfrica de Chiba, de Yasuyoshi Chiba, guanyador del World Press Photo 2020,  
 

Jesús en l’evangeli ens parla ben sovint de l’aigua de la vida, de la font d’aigua viva, del baptisme al 
Jordà com a nova vida, de “el qui begui de l’aigua que li donaré jo no tindrà mai més set”. Parlant 
d’aigua ens parla de la vida de l’Esperit, de Déu, de l’amor, de l’estimació vers aquell que no té el 
necessari per viure, aigua, pa, vestit, habitatge, treball, salut i que nosaltres li hem de fer arribar. 
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Dissabte,     dia 14:  A les 20,00: Missa (difs. esp. Jaume Puig i Assumpció 
Rovira; a la Mare de Déu del Sòl del Pont; per les 
ànimes del purgatori)   

DIUMENGE, dia 15:   A les 11,00: Missa cantada (difs. família Minoves 
Vilaregut)  

Dissabte,     dia 21:  A les 20,00: Missa (dif. Salvador Bardulet; per les 
ànimes del purgatori)   

 DIUMENGE,dia 22:  A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere Castanyer i 
Madrona Casellas, i filla Teresa; Isabel i Carme Pont; 
Ramon i Maria; a la Sda. Família i a Sta. Helena) 

 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dilluns, dia 16, a les 7, 
es reuneix on line la Junta de Catalunya d’Agermanament amb 
Camerun de la que forma part la parròquia i la delegació d’Osona. 
CÀRITAS: Dimarts, dia 17, a les 7, es troben els membres de la 
coordinadora de Càritas per parlar dels diferents projectes. 
GRAN RECAPTE: Comença dilluns, dia 16 i dura quinze dies. 
Aquest any el gran recapte no es pot fer comprant menjar i 
dipositar-lo en una caixa. Es fa així: es compra un o més tiquets a 
qualsevol botiga de queviures per valor de 3€ i Càritas passarà a 
recollir queviures d’aquella botiga per aquest valor. Agraïm l’amable 
predisposició dels botiguers de Roda i Les Masies. Moltes gràcies. 
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es reunirà on line, el dissabte, dia 
21, a 2 quarts de 5 de la tarda, per parlar de la seva vida i de la fe. 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 i un de 15 € per Bobog, un de 
50 per Càritas i un de 20 i un altre de 30 € per les necessitats de la 
parròquia. Moltes gràcies. 
AIGUA QUE SALVA VIDES: És la campanya d’aquest any pel 
Camerun. En lloc d’un llibre es pot comprar una o més ampolles per 
ajudar a construir un o dos pous a la zona de Bobog, com ja es va 
donar a conèixer en el vídeo que s’envià. Ja se n’han comprat més de 
500 i se n’ha fet una nova comanda. 

la campana avisa 

cultes de la setmana 


