
 

 

“Molta gent petita, en molts llocs petits, fent coses petites, pot 
canviar el món”. Començo aquest escrit amb les paraules 
d’Eduardo Galeano perquè és així com des del grup d’Agerma-
nament Bobog-Camerun de la parròquia, moltes persones 
diferents, fent petits gestos, contribuïm a canvis significatius per a 
les vides de les persones d’una regió del Camerun. 

Fa quatre anys vaig tenir l’oportunitat d’anar a  Bobog i  
poder veure, i conèixer de prop com viuen la gent dels diferents 
poblats de la regió. D’aquella primera experiència en un país 

africà vaig constatar les dificultats que 
tenen per poder  accedir als drets 
fonamentals més bàsics: l’alimentació, 
l’aigua, la salut, l’educació, el treball 
etc. En retornar em vaig sentir amb la 
responsabilitat de col·laborar en 
projectes que milloren la vida de la 
gent camerunesa: la construcció de 
pous d’aigua, de cooperatives de 
dones, de l’escola maternal, etc., així 
com en accions de sensibilització per 
explicar com viuen, quines són les 
seves dificultats, i les causes de les 
desigualtats que pateixen.  

Amb la participació en el grup 
d’Agermanament col·laboro per fer del 

nostre món la casa comuna, on tots i totes som convidats a 
viure. Acollir Jesús en la meva vida és el sentit de fons que em 
porta a treballar per la pau, la justícia i la fraternitat universal. El 
suport als germans i germanes del Camerun és també una 
manera de portar “la bona nova” i “omplir de béns els pobres” a 
fi que homes, dones i infants d’arreu puguin viure dignament.   
                                                                 Sandra Costa 
 
 
 
 
 

 
DIUMENGE, dia 13:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Begoña Cuesta 

i Corell, cap d’any; Agustina i Inès Argemí Roca; 
esp. Josep Ribas i Modesta Sala; per les ànimes 
del purgatori Josep Cirera i família; Agustina i Inès 
Argemí Roca) 

Dissabte,     dia 19:  A les 20,00: Missa (dif. Josep Serra i Jofré)   
DIUMENGE,dia 20:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Pla i Clotet, 

cap d’any; Jaume, Loreto i fills; esp. Joan 
Torrentgenerós i Maria Farrés) 
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BOBOG-CAMERUN: Avui, diumenge, dia 13, a la missa de 
les 11, ens parlarà la germaneta Dolors, que fa 50 anys que viu a 
la selva del Camerun, acompanyant els baghyeli, els pigmeus, i 
que fa dos anys ja ens va visitar. A les 12 es reunirà amb tots els 
qui treballen pel Camerun i amb tots els que hi vulguem ser. 
 
CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ: La propera sessió 
serà divendres, dia 18, a 1 quart de sis, als locals de la parròquia 
de manera presencial. 
 
VESPRES: Com s’ha fet cada divendres d’Advent el dia 18 de 
desembre, a 2 quarts de 8, totes aquelles persones que es 
trobaven per resar vespres junts ho faran des de casa seva units 
espiritualment.  
 
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es trobaran dissabte, dia 19, 
a 2 quarts de 5, per parlar de la seva vida i de la fe. 
 
COVES PER CÀRITAS: Durant les setmanes d’Advent i fins 
a Reis hi haurà els coves de Càritas al capdavall de l’església per 
recollir aliments. El que més falta és oli, farina, sucre, cola-cao i 
llet per nens. 
 
MISSA DEL GALL: Aquest any no hi haurà missa del gall a les 
12, sinó que serà a les 8 del vespre del dia 24 i equivaldrà a la 
missa del gall. 
 
ENTERRAMENTS: Diumenge, dia 6, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Isabel Jiménez i Torres, que morí el dia abans a 
l’edat de 90 anys; el dimarts, dia 8, el de Dolors Serrat i 
Verdaguer que morí el dia abans a l’edat de 89 anys; dimecres, 
dia 9, el de Josep Vergés i Morató, que morí el dia abans a l’edat 
de 90 anys 89 anys; divendres, dia 11 es celebrà el Funeral de 
Josep Pujol i Riera que morí el dia 30 de novembre a l’edat de 71 
anys; dissabte, dia 12, el d’Elias Bonilla i Moro que morí el 
divendres a l’edat de 90 anys Al cel siguin! 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 i un 50 € per les 
necessitats de la parròquia, dos de 50 per Càritas, i cinc de 50 € 
per Bobog-Camerun. Moltes gràcies! 

la campana avisa 


