
                                                                                          
«Article 16: A partir de l’edat núbil, l’home i la dona tenen dret 
a casar-se i a fundar una família. La família és l’element natural 
i fonamental de la societat, i té dret a la protecció de la societat 
i de l’estat». 

Al llarg de la història els tipus de família han anat 
variant: més extenses o més nuclears, patriarcals o matriarcals, 
monògames o polígames..., es pot donar més o menys 
importància a la funció reproductora o a la seva funció 
econòmica..., però en tot moment les persones creixem gràcies 
al suport i l’escalf d’una família. Es fa indispensable 
especialment en etapes  com la infància o la vellesa, amb les 
dificultats que comporta la no existència d’una família en 
aquests moments. Per això la societat ha de protegir les unitats 
familiars i que aquestes puguin desenvolupar en el seu si el que 
ens fa verdaderament humans. 

Avui dia països que havien apostat perquè des dels 
serveis públics es garantissin moltes de les funcions que 
desenvolupava la família, han de tornar a potenciar els rols 
familiars, ja que les situacions de solitud i aïllament 
augmentaven. Això sí, avui, les famílies es basen més en els 
aspectes afectius i satisfacció  emocional i no responen tant a 
obligacions morals ni socials ni econòmiques. Així han aparegut 
molts més models i tipus de famílies diferents. Però que en 
totes el centre hauria de ser l’estimació, l’amor que ens fa 
persones. 

Viure en família és un dret, però no en va la nostra fe, 
des dels orígens i repetidament, predica que aquesta necessitat 
d’unió familiar ha d’estar fonamentada en l’amor, i així ja en el 
Gènesis ens parla de formar una sola carn (Ge 2, 24). Els canvis 
en les famílies no ens espanten  si  el fonament és l’amor a 
l’altre, tal com faria el Senyor, així seràs feliç (Ef 6, 1-4). 
 
 
 
 
 
DIUMENGE,dia 28:      A  les 11,00: Missa cantada (difs. Carme Ribas i 

Vergés, cap d’any; Montserrat Farrés i fill Genís 
Datzira; germanes Lladó; esp. Maria Baulenas i 
Lluís Vila; Dolors Obiols i Sala) 

Dimecres,    dia 31:      A les 20,00: Missa(dif. Mercè Puigoriol Aumatell) 

Dijous,           dia 1:      A les 11,00: Missa (difs. flia. Crosas Caballeria; 
Gaspar Bau; esp. Isidre Sellés i Josefa Vilalta) 
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Dissabte,      dia 3:      A les 20,00: Missa (difs. Miquel Pla i Jutglar; 
Montserrat Puigbò i Coll, sda. flia.; per les 
ànimes del purgatori) 

DIUMENGE, dia 4:      A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Baldomero 
Mayorga i Amparo Barrera, i filla Rosalia; Jaume 
Vilaseca, sda. flia.) 

 

 

FESTA PELS MALALTS: Dilluns, dia 29, a les 7, es 
reuniran els voluntaris que preparen la festa pels malalts. 
 
PREGÀRIA PELS DIFUNTS: Es farà dijous, dia de Tots 
Sants, a 2 quarts de 5, a l’església del cementiri. 
 
CASALOT: Dissabte, dia 3, a partir de 2 quarts de 5, infants, 
joves, monitors i pares celebren la castanyada als locals del 
casalot. 
 
CONFIRMACIÓ:  Els nois i noies que vulguin formar part 
dels grups de preparació a la Confirmació i que van néixer el 
2004 o abans, els que ara fan 3r d’ESO, ja poden apuntar-se. 
 
MISSA A LA RESIDÈNCIA: No serà dimecres vinent, 
sinó el 7 de novembre i a 2 quarts de 5, no a les 5. 
 
ESCOLANIA DE MONTSERRAT: Divendres, dia 2, a les 
9, l’escolania de Montserrat fa un concert a l’església 
parroquial de St. Hipòlit de Voltregà. 
 
CASAMENT: El dissabte, dia 6 d’octubre, a l’església de St. 
Miquel de la Guàrdia, van contraure matrimoni en Marc Serra i 
Marimon, fill d’Albert i Montserrat, nascut a Barcelona i veí de 
Tona, i la Montserrat Bach i Griera, filla de Martí i Fina, 
nascuda a Manlleu i veïna de Tona. Per molts anys! 
 
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 €	per Càritas i dos	de	
50	€	per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 


