
 

 

aigua que salva vides 

     cultes de la setmana 
     

 

 
Fa pocs dies que s’ha rebut aquesta foto des del 
Camerun, com a prova que ja està construït i en 
funcionament el tercer pou que s’havien 
compromès a fer amb els diners que es recolliren 
amb les ampolles “Aigua que salva vides” ara fa 
dos anys. 
 
En uns moments que aquí valorem la 
importància de l’aigua, tot i que ens en surt cada 
dia per l’aixeta, ens adonem com n’és de vital a 
Bobog i a tota la regió de la selva del Camerun 
amb la que col·laborem, sabent que allà tota 
l’aigua de rius i rieres està contaminada. 
 
Ells saben més que nosaltres que l’aigua és vida, i 
que els pous els han salvat de molta mortalitat 
infantil. Sense cotxes, sense carreteres asfaltades, 
sense vestits d’estrena poden viure, sense aigua 
no. Ben cert, per desgràcia, també aquí ho 
tindrem cada vegada més clar.  
 
Situats en un altre nivell, aquests pous ens 
recorden aquella escena entre Jesús i la 
samaritana al costat d’un pou, on Jesús li diu: el 
qui begui de l'aigua que jo li donaré, mai més no 
tindrà set. En l’evangeli de Joan l’aigua és 
constant referent de vida de l’esperit. 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIUMENGE,dia 31:  A les 11,00: Missa cantada (dif. Ricard Suriñach i 
Josep Massó)  

Dissabte,      dia 6:  A les 20,00: Missa (difs. flia Puigoriol i Casas)  
DIUMENGE,  dia 7:   A les 11,00: Missa cantada (dif. Rafael Rifà i 

Bau)  
Dissabte,    dia 13:  A les 20,00: Missa (dif. Antonina Roca i 

Boixader, cap d’any)  
DIUMENGE,dia 14:   A les 11,00: Missa cantada (dif. Marcel Serra) 

ANY XXXIX+ Núm 1730 
Diumenge XIV durant l’any 

3 de juny del 2022 

ANY XXXIX+ Núm 1732 
Diumenge XVIII durant l’any 

31 de juliol del 2022 



 

 

la campana avisa     MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà el dimarts, dia 2, a les 5, 
no el darrer dimecres com es feia cada mes.  

CASAMENT I BATEIGS: Dissabte, dia 23, van celebrat el 
sagrament del matrimoni l’Erick Agustín Chamaidan i 
Panchana, fill de Rufino i Adriana, i l’Estrella Cebrian i Àvila, 
filla d’Amàlia i Alejandro.  
En la mateixa celebració reberen el sagrament del baptisme els 
seus dos fills Erick i Marc, apadrinats per les seves àvies Amàlia 
i Adriana. Per molts anys! 

ENTERRAMENTS: Diumenge, dia 17, es celebrà el Funeral 
i l’Enterrament d’Anna Maria Morales i Izquierdo, que morí el 
dia abans a l’edat de 67 anys. Dilluns, dia 18, el de Carmen 
Seuma i Viladecàs, que morí el dia abans a l’edat de 91 anys. 
Divendres, dia 22, el de Pilar Amblàs i Riu, que morí el dia 
abans a l’edat de 85 anys. Diumenge, dia 24, el d’Àngela 
Sanglas i Parareda, que morí el divendres a l’edat de 87. 
Diumenge, dia 24, el de Seve Tolosa i Ramon, que morí el dia 
abans a l’edat de 92 anys. Al cel siguin! 

DONATIUS: Se n’han rebut dos de 10 € per les necessitats 
de la parròquia, i un de 50 € per Càritas. Moltes gràcies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


