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“El silenci forja el sentit. I l’estem abandonant a canvi d’una 
superficialitat banal i insulsa. Soroll a totes hores i a tot arreu 
per no haver de pensar”. 

Raimon Panikkar 
 
Panikkar és un conegut filòsof, teòleg, pensador i místic con-
temporani que va destacar per apropar el diàleg entre cultures 
i religions, un gran coneixedor de la cultura i les religions 
orientals cosa que no li va fer perdre mai la seva fe cristiana.  

 La reflexió de Panikkar ens fa notar 
que estem en un món on el silenci costa que 
hi tingui cabuda. El soroll ens acompanya en 
tot moment: no només és la contaminació 
acústica sinó que la mateixa pressa per viure 
i no perdre’ns coses o la immediatesa ens 
priven de silenci. El soroll és absència de 
pensament diu Panikkar. I és que moltes 
vegades preferim el soroll perquè associem el 
pensar amb l’avorriment, amb una pèrdua 
de temps, i és que pensar no és fàcil i ens 
demana esforç.  
 Per als cristians el silenci és 

fonamental perquè només en el silenci trobem a Déu. És en la 
pregària, en el silenci, on podem trobar-nos també amb 
nosaltres mateixos i on trobem sentit en les nostres vides. 
L’Evangeli diu moltes vegades que Jesús buscava un lloc solitari 
i apartat, lluny de qualsevol soroll, per pregar. També sovint la 
seva pregària era de nit, moment on el silenci és més present. 
“... tu, quan preguis, entra a la cambra més retirada, tanca-t’hi 
amb pany i clau i prega al teu pare...” (Mt 6, 6) 
 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 14:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Jaume 
Castanyer i Carme Sala)  

Dissabte,    dia 20:  A les 20,00: Missa (difs. flia. Clotet Godayol; 
Pere i ànimes del purgatori; a Sta. Llúcia i St. 
Antoni)  
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DIUMENGE,dia 21:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Pau Rosanas i 
Moratona, cap d’any; Miquel Gallach i 
Serrabassa; Josep Gallach i Perramon; Ramona 
Serrabassa i Rovira; esp. Lluís Mas i Maria 
Castells, i fills; Hilari Vilà i Vilà) 

 

 

 

CÀRITAS: Dilluns, dia 15, a les 5, es reuniran els membres 
del projecte Roda que ajuda a què tots els infants i adolescents 
puguin fer activitats extraescolars encara que no tinguin prou 
mitjans. 
 

ARXIPRESTAT: Dilluns, dia 15, a les 11, a la parròquia de 
St. Hipòlit hi ha reunió de tots els mossens de l’arxiprestat per 
compartir el que es fa a cada parròquia.   

 

AGERMANAMENT AMB BOBOG: Dilluns, dia 15, a les 
7, es reuneix online la Junta de tot Catalunya de la que la 
federació d’Osona en forma part. 
 

SETMANA SOLIDÀRIA: Dimarts, dia 16, a les 4, hi ha 
trobada de serveis socials de l’ajuntament, Càritas i 
Agermanament amb Camerun, per acabar de preparar la 
Setmana Solidària que es farà del 10 al 17 de desembre. 
 

PARES PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 20, a 1 
quart de 8, hi ha trobada amb els pares que tenen fills que es 
preparen per a la primera comunió. 
 

MISSA FAMILIAR: És farà dissabte, dia 20, a les 8. 
 

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Començarà a trobar-se 
dissate, dia 29, a 2 quarts de 5. 
 

CASALOT: Aquest dissabte i diumenge, dies 13 i 14, els 
infants, joves i monitors del Casalot són de colònies al mas 
Aliberch de Sta. Eulàlia de Riuprimer. El diumenge abans de 
dinar faran una celebració de pregària. 
 

DONATIUS: Se n’han rebut quatre de 50 € a la capella del 
Sòl del Pont i dos de 50 i un de 300 € pel projecte de Bobog 
Agermana’t amb un infant. Moltes gràcies !  


