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xifres que ens parlen
incomptables
voluntaris anònims

Fa una colla de setmanes que als escrits del Cap del Pont hi
van sortint xifres de persones que fan tasques molt valuoses a
favor dels altres, dades que ens conviden a l’esperança. Avui
no hi podem posar cap xifra perquè els voluntaris anònims, els
que no surten enlloc, són incomptables, i amb el gran valor
afegit de no cercar reconeixement. És una dada que ens recorda aquell text de l’Apocalipsi: Vaig veure una multitud tan gran

que ningú no hauria pogut comptar.
Eren gent de tota nacionalitat, de totes
les races, i de tots els pobles i llengües.

Els voluntaris anònims no són
exclusius de cap país, estat social,
religió o llengua. N’hi ha arreu del món
i també entre els veïns del nostre carrer.
A vegades ens costa de veure’ls perquè
actuen com diu l’evangeli: que la mà
dreta no sàpiga el que fa l’esquerra, a
l’hora d’ajudar l’altre.
És veritat que hi ha persones un
xic malèvoles, o molt egoistes, però
també és nombrosa la multitud dels
molt generosos. Una família, un poble, un país, el món sencer
no podria avançar sense l’actuació de tanta gent fent serveis
anònims i gratuïts. Són els que aguanten el món. Els mal
pensats creuen que no es pot fer res sense diners, els
generosos van per feina sense fer-ne cabal. Fem-los un
homenatge anònim des del nostre interior.

cultes de la setmana

DIUMENGE,dia 27:

A les 11,00: Missa cantada (Carmen Lara i
Bueno, Sda. Flia.; als Sts. Cosme i Damià, sta.
Llúcia, sta. Elena i sda. Família; Josep Masó i
Ricart Suriñach)
A les 19,30: Missa (difs. Josep Martí i Maria
Pradell)

Dimecres,

dia 2:

Dissabte,

dia 5:

A les 20,00: Missa (dif. Jaume Puigdollers i
Casacuberta)

DIUMENGE, dia 6:

A les 11,00: Missa cantada (a la Mare de Déu
de l’Ajuda)

la campana avisa

CAP DEL PONT: Dilluns, dia 28, a les 8, es trobaran els

redactors del Cap del Pont per preparar els escrits de les
setmanes de Quaresma.
DIMECRES DE CENDRA: Dimecres, dia 2, comença la

Quaresma. Celebrarem l’eucaristia a 2 quarts de 8 i hi haurà la
imposició de la cendra.
VESPRES: Divendres, dia 4, a les 7, es farà la pregària de

vespres als locals parroquials, com fem cada any durant tots els
divendres de Quaresma. Tots hi som convidats.

MISSA A LA RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 23, després
de dos anys, vam poder tornar a celebrar l’eucaristia amb els
avis de la residència. Va ser una vertadera festa per a tots. Ho
continuarem fent cada darrer dimecres de mes, però de
moment sense presència de persones que no siguin de la
residència.
AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dimarts, dia 22, a 2

quarts de 8 es van reunir els membres d’Agermanament amb
Camerun per repassar les activitats fetes els darrers mesos i
organitzar les properes anades a alguns Instituts, escoles de
Primària, Ajuntaments...

DONATIUS: Se n’han rebut un de 100 € per la capella del
Sòl del Pont, un de 10 i un de 60 € per les necessitats de la
parròquia, un de 70 € per Mans Unides, i un de 125 per
Càritas. Moltes gràcies.

