
Ja passades les festes nadalenques, des de Càri-
tas parroquial ens agrada fer-vos arribar un escrit 
per explicar breument el funcionament del nos-
tre rebost, però l’objectiu principal és, sobretot, 
agrair de manera sincera la vostra generositat.

El rebost parroquial de Càritas es nodreix de les 
aportacions, ja sigui en aliments o en metàl·lic, 
de moltes persones, entitats, escoles, grups de 
catequesi familiar, etc. Tant els diners com els 
aliments ens ajuden a resoldre moltes situacions 
i a cobrir les necessitats més bàsiques de perso-
nes i famílies que es troben en situació precària. 
Volem fer esment específi c de les Escolàpies, 
escola Ramar, Sagrada Família, el grup d’es-
plai La Trepa i d’Unió de Mares. També el nostre 
agraïment a l’empresa Roig Bonvehí que periò-
dicament ens subministra embotits i botifarres, 
sense oblidar la iniciativa de l’escola del Carme 
de congelar en petits recipients aliments sobrers 
del menjador escolar, que, un cop lliurats des de 
l’escola, nosaltres guardem en el nostre conge-
lador fi ns el dia del repartiment.

Cal dir que aquesta tasca que fem els voluntaris, 
la fem motivats per la fe i el desig de servir als 
més desfavorits i necessitats. És la missió que 
hem rebut del Senyor; la missió que té l’Esglé-
sia: alliberar del mal i dels problemes a tota per-
sona. En el nostre interior ressonen amb molta 
força les paraules de Jesús:

Allò que fèieu a un d’aquests petits, a mi m’ho 
fèieu.

Estima a Déu amb tot el cor, amb tota l’ànima i 
al proïsme com a tu mateix.

Tenia fam i em vau donar menjar, tenia sed i em 
va donar beure, estava despullat i vau vestir.

Aprofi tem per recordar que allà on hi ha una 
parròquia, a qualsevol país del món, allà hi ha 
Càritas.

Gràcies pel vostre suport en nom de totes les 
famílies i us demanem que pregueu per tal que 
tots els voluntaris i voluntàries puguem continu-
ar amb la nostra tasca.
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Feliços vosaltres quan, per causa meva, us ofendran,
us perseguiran i escamparan contra vosaltres

tota mena de calumnies perquè la vostra recompensa
serà gran en el cel.

Mt 5,1-12

CULTES

DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY. Missa de 
vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, 
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 
del migdia i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregà-
ria familiar amb els més petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 30, a 
1/4 de 7 de la tarda, reunió del grup Sant Pau. 
I el mateix dia, a 2/4 de 8 del vespre, reunió del 
grup Sant Lluc.

ENTREVISTA A PERE LLUÍS FONT. Dijous dia 
2 de febrer, a les 7 de la tarda i a l’auditori Mn. 
Joan Nonell. Joan Albert Vicenç, Dr. en fi losofi a, 
entrevistarà a Pere Lluís Font en motiu del seu 
darrer llibre Pensaments de Pascal. Pere Lluís 
Font, Premi Nacional de Traducció 2022 és Dr. 
en Filosofi a i llicenciat en Teologia. Organitza Fe 
i Cultura.

CONSELL PARROQUIAL. Recordem que di-
marts dia 7 de febrer, a les 6 de la tarda, hi hau-
rà reunió del Consell Parroquial. Queden convo-
cats els representants de totes les comissions.


