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el casalot

El cap de setmana passat, un any més, vam celebrar la festa de
final de curs del Casalot. Va ser un cap de setmana ple
d’activitats: missa familiar, dormida dels infants als locals del
casalot, dinar comunitari, etc.
I un any més aquesta festa va ser una ocasió per a prendre
consciència de la immensa tasca que, sense fer gaire soroll, fa
aquesta institució de la nostra parròquia. Cada dissabte a la
tarda, cada sortida de colònies, una bona colla d’infants
s’apleguen per compartir un temps de lleure i un espai de
convivència: un temps i un espai que el Casalot fa especials. Els
jocs i activitats que fan els infants, i que tan acuradament han
preparat els monitors, s’orienten no només a la diversió i les
rialles, sinó també i a través d’aquestes a promoure una
educació en valors i a fomentar el creixement humà dels
infants.
No és només un grup d’esplai. El Casalot fomenta el
protagonisme dels infants dins la pròpia institució, està arrelat a
la terra i a realitat social que l’envolta, emprèn accions per a
contribuir a transformar aquesta realitat, esdevé educatiu i
evangelitzador, i adopta una opció preferent pels més febles i
marginats. Els monitors són clau i esdevenen els amics i
testimonis que acompanyen els infants al llarg dels anys: els
jocs i activitats, la participació a les misses familiars, les
gimcanes pel poble, el gran recapte, les cantades de nadales i
d’altres serveis a la residència d’avis, etc. són algunes de les
formes de fer i acompanyar aquest camí. I és que el Casalot fa
realitat, d’una forma admirable, allò que Jesús va demanar als
seus deixebles «Deixeu que els infants vinguin a mi. No els ho
impediu». (Mc 10, 14).

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 2:
Dissabte,

dia 8:

DIUMENGE, dia 9:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Enric Vives de la
Cortada)
A les 20,00: Missa (difs. Jaume Crespi i Vilaregut;
esp. Rafael Colomer i Rosa Lloses, i filla Núria)
A les 11,00: Missa cantada (dif. Maria
Asensio Pérez; família Costa Rosanas)

la campana avisa

CÀRITAS: Dimecres, dia 5, trobada a Vic amb diferents
Càritas de la comarca per acabar de dissenyar uns nous
projectes per a infants i gent gran.
Dissabte, dia 8, a les 10, Assemblea Diocesana de Càritas per
fer balanç de projectes i de situació econòmica. La nostra
Càritas parroquial també hi serà.
CONFIRMACIÓ: El nou grup de confirmació es reunirà el
divendres, dia 7, a 1 quart de 10.
CASALOT: El dissabte, dia 1, els monitors han celebrat la
reunió d’avaluació del curs i de preparació de les colònies del
mes d’agost.
BATEIG: Diumenge, dia 26, rebé el sagrament del baptisme
el nen Aleix Bruguera i Raurell, fill d’Imma i Jordi, apadrinat
per Joan i Mercè. Per molts anys!
PRIMERES COMUNIONS: Aquest diumenge, dia 2, a la
missa de les 11, es celebren les darreres primeres comunions
en grup d’aquest curs.

NENS I NENES QUE HAN FET LA PRIMERA COMUNIO A LA
PARRÒQUIA AQUEST ANY 2019
Arnau BRUGUERA RAURELL

Pau MOLIST BASAGANYA

Anaïs CARRILLO PINO

Aina ORTEGA HORCAS

Guillem CASALS SALA

Laia PASTELLS ROQUER

Ona COLL JUNCÀ

Martina PUIGDEMUNT SERRA

Guiu CORRAL SALA

Pau PUIGVILA PAGÈS

Laia CROSAS BELLÉS

Nicolàs SAAVEDRA ZURITA

Berta FONT DOMÈNECH

Roger SANTAMARIA JORDAN

Arià MAYORGA BALAGUER

Guillem TARRÉS GARCIA

