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testimonis parroquials

Aviat farà 25 anys que vàrem contraure el compromís de

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 17:

parella. Érem dues persones que havíem viscut en famílies
creients, que havíem crescut arrelats a les parròquies
respectives i que havíem pouat dels moviments i encontres de
joves cristians. Llavors escrivíem que volíem que fos un
projecte d’amor fecund, però també d’amor a Déu i als altres.
Que volíem estar al servei del nostre entorn i que aquest no
tenia sentit sense enfortir la relació amb Déu i amb els altres.
Per això miraríem de no descuidar ni la pregària personal ni la
participació a la comunitat cristiana.
Ara, amb quatre fills, i ja com a família, amb més o
menys encerts, amb alts i baixos, i amb totes les nostres
pròpies contradiccions, podem dir que ens hem anat arrelant,
comprometent i treballant al nostre entorn, i especialment a la
nostra comunitat cristiana, que per nosaltres és el centre
referencial .
Els nostres esdeveniments familiars, batejos, comunions,
confirmacions,... han estat en aquesta comunitat cristiana, i a
més, a través dels diversos grups parroquials i en especialment
del Casalot, també hem anat creixent tant nosaltres com els
nostres fills i ens en sentim membres i partícips.
Les parròquies no passen pel millor moment, som
conscients de l’envelliment, l’allunyament dels dirigents
eclesials, de la dificultat dels llenguatges religiosos pels nostres
joves, però malgrat tot, per a nosaltres com a parella, com a
família, la dimensió creient i participar de la comunitat cristiana
ens és indispensable i ens identifica. El futur ja veurem cap on
ens portarà, però passi el que passi, serà el que com a
comunitat, entre tots, vulguem que sigui.
En una conversa amb Pere Casaldàliga ens deia “L’opció
pel Regne ha de ser clara, radical i definitiva”. És en aquest
camí on ens vam trobar i és en aquest aprenentatge que
seguim avançant junts.
Montserrat i Jordi

A les 11,00: Missa cantada (difs. Adela Martí i
Mill, cap d’any; família Gurt Torres)
Dissabte, dia 23: A les 20,00: Missa (difs. famílies Clotet i Godayol)
DIUMENGE, dia 24: A les 11,00: Missa cantada (difs. Dolors Obiols i
Sala; Joan Tañà i Rifà; en ac. de gr. a la M. De
Déu i al Sgrt. Cor)

la campana avisa

AGERMANAMENT RODA-BOBOG: Dilluns, dia 18, a 2
quarts de 10, el grup fa una xerrada als de 3r de l’IES M.M.Pol
sobre Cooperants per un món solidari, com a inici del crèdit de
síntesi que faran durant la setmana.
També el dilluns, representants del grup assistiran a la Junta
Catalana d’Agermanament a Barcelona per parlar de les
diferents activitats que es fan per Bobog.
ARXIPRESTAT: Dilluns, dia 18, a partir de les 10, hi ha la
trobada darrera del curs de tots els mossens del nostre
arxiprestat.
ORACIÓ I AMISTAT: Es trobaran dimecres, dia 20, a les 5
per compartir amistat i pregària.
CONSELL PASTORAL: Tots els membres del Consell es
reuniran dijous, dia 21, a les 9, en la darrera trobada del curs
per fer una valoració general.
ENTERRAMENT: Dissabte, dia 16, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Francesc Begara i Martos, que morí el dia
abans a l’edat de 78 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 200 € per Bobog-Camerun
i un altre també de 200 € per Càritas. Moltes gràcies.
CONCERT AL SÒL DEL PONT: Dimarts, dia 19, a 2
quarts de 9, a la capella de la Mare de Déu del Sòl del Pont, el
grup Cor d’Adults de l’EMM el Faristol, farà un concert sobre
bandes sonores de tots els temps. És obert a tothom.

