
                                                                       
Aquesta setmana comencen, a la nostra parròquia, les 
celebracions de les primeres comunions. Un grup de 21 nens i 
nenes, des del mes d’octubre fins aquest maig, han anat 
preparant i han fet créixer, amb la catequesi a la parròquia i 
amb la família, la seva fe en Jesús.  

En una societat cada vegada més secularitzada és un 
goig trobar-se amb un grup, prou nombrós, de famílies que 
vulguin que els seus fills continuïn creixent en la fe i coneixent 
a Jesús, amb uns pares responsables de l’educació en els valors 
de l’evangeli i en els sagraments, posant Déu al centre. 

És veritat, també, que a vegades hi ha qui veu i viu la 
primera comunió sobretot com una festa social, en la que els 
infants són els màxims protagonistes, i on el que preval són els 
regals, els vestits, l’àpat i la diversió. Qui ho vegi així sap que 
aquest no és el camí per ser cristià, és a dir, seguidor de Jesús. 
Evidentment s’ha de viure com una festa, però on el 
protagonista principal sigui Jesús i l’infant que participa de la 
comunió eucarística amb Ell i el seu missatge, estant alhora 
compromesos amb els altres.  

Hem de celebrar i ens hem d’alegrar, com a comunitat, 
de com els nens i nenes i les seves famílies s’hi han preparat 
amb dignitat, convenciment, compromís i defugint de la 
superficialitat. Un compromís també en la comunitat amb la 
participació en les misses familiars. Confiem que el pas que 
han fet  contribueixi a mantenir viva la nostra parròquia 
participant de les misses i fent viure, en el dia a dia, valors com 
la comunió, l’amor, el servei i la caritat que haurien de ser el 
repte de qualsevol cristià. Recordem les paraules de Jesús 
recollides a l’evangeli: “Qui menja la meva Carn i veu la meva 
Sang està en mi, i jo, en ell” ( Jn 6, 56) 
 

 
 
 
 
 
  

DIUMENGE, dia 19:   A les 11,00: Missa cantada (pels esposos Enric i 
Maria en les noces d’or del seu matrimoni)  

Dissabte,      dia 25:  A les 20,00: Missa (difs. Concepció Morató i 
Família)          

DIUMENGE,  dia 26:    A  les 11,00: Missa cantada (a la Mare de Déu 
de la Salut) 
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la campana avisa     ARXIPRESTAT: Dilluns, dia 20, a les 11, es trobaran a la 
nostra parròquia tots els mossens de l’arxiprestat per valorar la 
marxa de la pastoral. 
 
CAMERUN: Dilluns, dia 20, a les 7 del vespre, es trobaran a 
Barcelona representants de la Delegació d’Osona d’Agerma-
nament amb l’Agermanament de Catalunya per valorar el 
treball que es fa i les necessitats. 
El divendres, dia 17, es signà un conveni amb l’Ajuntament 
d’Orís de col·laboració amb Bobog-Camerun. 
 
MISSA FAMILIAR: Serà dissabte vinent, a les 8, amb els 
infants de Primera Comunió, amb els seus pares, i els nens, 
joves i monitors del Casalot. 
 
CASALOT: El cap de setmana vinent, dies 25 i 26, el Casalot 
fa la festa de finals de curs, amb els jocs de tota la tarda, la 
missa familiar, la dormida de tots als locals del Casalot i una 
festa i dinar el diumenge. 
 
PRIMERES COMUNIONS: Es celebraran els diumenges 
19 i 26 de maig, i el 2 de juny a la missa de les 11, i el 
dissabte, dia 25 de maig, a la missa familiar de les 8. 
 
MISSES AL SÒL DEL PONT: Recordem que durant el mes de 
maig, cada dia a 2 quarts de 8, es celebra la missa a la capella del Sòl 
del Pont, i a les 7 s’hi fa la novena a la Mare de Déu.  
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 500 € per Bobog, un de 50 
per Càritas i un de 125 € per les necessitats de la parròquia. 
Moltes gràcies. 
 
 
 
 


