
                                                                                  
En la nostra societat avançada i pròspera, la gent viu cada 
vegada més. Abans una persona de seixanta anys ja era un 
ancià. Ara cal passar la vuitantena per ser considerat com a tal. 
L’augment de l’esperança de vida va lligat també a una millora 
de la qualitat de vida de la gent gran.  

La vellesa pot ser una etapa joiosa i fructífera si la salut 
acompanya mínimament i es pot gaudir d’un retir merescut. 
Ocupar-se dels néts no suposa la mateixa responsabilitat que la 
criança i educació dels fills.  “Encara donaran fruit a la 
vellesa, continuaran plens d’ufana i de vigor,  per proclamar 
que és recte el Senyor, la meva roca, i que en ell no hi ha 
injustícia” (Sl 92,15-16). 

Però darrera aquest aparador optimista, s’hi amaguen 
aspectes negatius i noves formes de discriminació i injustícia 
que com a cristians hem de rebutjar.  

Pensions cada vegada més minses i que obliguen molta 
gent gran, que s’havien sostingut dignament, a viure en el 
llindar de la pobresa. Cal que des del poder polític i econòmic 
s’hi destinin els recursos que calguin.  

Periòdicament es coneixen dades de l’abús i el 
maltractament  a persones grans per part de cuidadors, i fins i 
tot familiars propers. Tracte vexatori, abús econòmic, 
negligències en la seva atenció. Tot el contrari del missatge 
bíblic. “Fill meu, acull el teu pare en la vellesa, no l'abandonis 
mentre visqui. Si s'afebleix el seu enteniment, sigues 
compassiu, no el menyspreïs quan et veus en plena força. Déu 
no oblidarà la pietat que tens pel pare”(Sir 3,12-14). 

 
 
 

Dissabte,       dia 8:  A les 20,00: Missa (difs. Salvador Nadal i 
Corominas; Jaume Crespi i Vilaregut; esp. Rafael 
Colomer i Rosa Lloses, i filla Núria)          

DIUMENGE, dia 9:   A les 11,00: Missa cantada (Maria Asensio 
Pérez; família Costa Rosanas)  

Dissabte,     dia 15:  A les 20,00: Missa (difunts Penya Blaugrana; 
Dolors Crosas i Caballeria; Concepció Morató i 
família; en acció de gràcies per la peregrinació a 
Lourdes) 

DIUMENGE, dia 16:    A  les 11,00: Missa cantada (difs. Francesc 
Begara i Martos, cap d’any; per les ànimes del 
purgatori) 
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la campana avisa     PELEGRINATGE A LOURDES: Del 8 al 12 de juny es fa el 
52è Pelegrinatge a Lourdes de malalts i voluntaris, amb participació 
de membres de la nostra parròquia. Que tinguin un bon viatge i 
bona estada. 
 
CRISTIANS INQUIETS: Dimecres, dia 12, a les 8, es trobaran 
la quinzena de persones de la comarca que es reuneixen per parlar 
de la seva fe i per formar-se tot comentant alhora temes d’actualitat. 
 
VESPRES A STA. MAGDALENA: Divendres, dia 14, a 2 
quarts de 8, es faran vespres solemnes a Sta. Magdalena. Tots hi som 
convidats. Els que no tingueu mitjans de transport només cal que ho 
comuniqueu i se us en facilitarà. S’hi farà un tast de coca al final. 
 
BATEIGS: Diumenge, dia 2, foren batejats: en Nicolàs 
Saavedra i Zurita, fill de Ray i Lola, apadrinat per Jamile i 
Edson; l’Anaïs Carrillo i Pino, filla d’Alberto i Sara, apadrinada 
per José i Antònia. Dissabte, dia 8, els germans Núria, Elisabet i 
Guillem Seebach i Cantó, fills de Sween i Natàlia, apadrinats 
per Jürgen i Ina, Josep Ma i Núria, Judith i Fina, 
respectivament, i Swen Seebach, fill de Jürgen i Ina, apadrinat 
per Dolors i Roger. Per molts anys! 
 
CONCERT A STA. MARIA DE MANLLEU: Divendres, 
14 de juny, a 2 quarts de 10, el Cor Lleder Camera farà un 
concert de música barroca a l’església de Sta. Ma de Manlleu. 
 
MATRIMONI: Dissabte, dia 8, es celebrà el sagrament del 
matrimoni entre Swen Seebach, fill de Jürgen i Ina, nascut a 
Leipzig i veí de St. Martí de Centelles, i Natàlia Cantó i Milà, 
filla de Josep i Núria, nascuda a Barcelona i veïna de St. Martí 
de Centelles. Per molts anys! 
 
ENTERRAMENT: Dijous, dia 6, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Salvador Nadal i Corominas, que morí el dia abans 
a l’edat de 84 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 i un de  50 €  per Càritas i un 
de 20 per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 


