
                                                                                          
Sempre havíem esperat la jubilació amb il·lusió després de 
tants anys de treballar. Quan ens va arribar el dia ens 
pensàvem que ja teníem la feina de la vida feta i que ens 
podíem plegar de braços. Crèiem que ja ens ho mereixíem 
com tanta d’altra gent. 

Però un dia el mossèn ens va fer adonar que això podia ser 
d’una altra manera. Un bon dia ens va dir que volia parlar amb 
nosaltres. Ens va parlar del dret que tots tenim al repòs de la 
jubilació, i de tanta gent que esperava que féssim servir unes 
hores de la setmana a ajudar-los, i com que anàvem cada 
setmana a missa ens va comentar que els creients som cridats 
al servei als altres, i que això no només no ens trauria hores de 
repòs sinó que ens donaria una satisfacció que només arriba 
quan ajudes algú. 

I va ser així com ens va proposar ajudar a Càritas, i d’aquesta 
manera vam començar a participar-hi. Ens cuidem d’anar cada 
setmana a Vic, més d’un cop, a buscar aliments al rebost 
comarcal, anem un cop al mes a Barcelona a buscar-ne dels 
que ens dóna el banc d’aliments; també cuidem de repartir les 
patates que uns altres sembren i recullen per Càritas, i d’altres 
tasques que ens encarreguen. 

Així vam començar i així esperem continuar. Ara estem molt 
contents de poder-ho fer tot recordant les paraules de Jesús: 
estimeu-vos els uns als altres  i qui vulgui ser el primers que es 
faci el servidor de tots.  

Fins aquí hem arribat, fins que l’edat ens ho permeti o Déu ho 
vulgui 

Maria Serra i Enric Matavacas 
 

 

 

DIUMENGE,dia 15: A les 11,00: Missa cantada (dif. Conxita Funoll i 
Vila, de la Sda. Flia.) 

Dissabte,     dia 21:    A les 20,00: Missa (dif. Josep Casas i Puig; esp. 
Isidre Molas i Concepció Pujol) 

DIUMENGE, dia 22:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Basols i 
Vila; Pepeta Vilaregut i Bosch, Sda. Flia.; Conxita 
Funoll i Vila, Sda. Flia.; Mingo Parramon i Cirera; 
esp. Josep Masoliver i Loreto Ballana)  
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la campana avisa     ORACIÓ I AMISTAT: Dimecres, dia 18, a les 5, es 
trobaran els components del grup per fer pregària i amistat. 
 
PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 21, a les 7, reunió de 
tots els pares que tenen infants que faran la Primera Comunió 
per acabar de preparar el darrer tema i el dia de la celebració. 
 
MISSA FAMILIAR: Serà dissabte, dia 21, amb els infants i 
pares de primera comunió, i amb tots els del Casalot 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 100 € per les necessitats de 
la parròquia. Cada mes s’ingressen a C/c de Càritas 5 €	de	part	
d’una	família.	Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


