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voluntariat
en temps de covid

El voluntariat és un element fonamental de la vida social d’un
territori. Ho ha estat encara més en aquests mesos de pandèmia i
confinament. Diverses organitzacions han augmentat de forma
considerable el nombre de persones voluntàries que s’hi han
integrat. La majoria d’elles són joves que s’han conscienciat de les
necessitats del seu entorn i del moment. Aquestes noves generacions
han substituït en aquestes tasques a gent gran que en aquests
moments patia un confinament més estricte.
Més enllà de les organitzacions socials que es
nodreixen de la dedicació dels voluntaris, en aquests
mesos també hem pogut veure com l’atenció cap a
persones vulnerables que viuen soles o famílies amb
situacions complicades han pogut tenir el suport i el
servei de veïns i persones properes que els han ajudat
a cobrir les seves necessitats més bàsiques.
Bona part de les persones que han patit els
efectes més durs de la pandèmia i també de les que
han necessitat aquest suport veïnal i de voluntaris han
estat les persones grans. Segurament, els efectes en
aquest col·lectiu no haurien estat tan greus si en bona
part no haguéssim oblidat durant dècades el que
trobem escrit a l’Antic Testament: “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.”
Aquesta setmana celebrem la festa de Corpus que ens
recorda la donació plena de Jesús. Donar-se és també el que fan
cada dia els voluntaris, els veïns atents a les necessitats dels que els
envolten, però és igualment el que han fet durant molts anys les
persones grans de la nostra societat. Convindria no oblidar-ho si
volem fer realitat l’exemple de Jesús en la nova normalitat de la que
parlem.

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 14:
Dissabte,

dia 20:

DIUMENGE,dia 21:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Begoña
Cuesta i Corell, Sda. Flia.; Rosa Gonzàlez;
Josep Coromina i Roca)
A les 20,00: Missa (difs. Miquel Pla i Jutglar; en
acció de gràcies a la Mare de Déu de Lurdes)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Valentí Boix i
Pepeta Sellés, esp.; Francisco Carmona i Lòpez,
de la Sda. Flia.)

la campana avisa

BOBOG-CAMERUN: Dilluns, dia 15, a les 7, hi ha reunió
per video-conferència dels diferents representants d’Agermanament de Catalunya per repassar els projectes i preparar
l’assemblea anual.
VESPRES: Divendres, dia 19, a les 7, es farà la pregària de
vespres a l’església, com a cloenda de les que s’han fet durant
el curs.
COMUNIÓ ALS MALALTS: No es tornarà a portar la
comunió fins que passi del tot el confinament; també
s’esperarà per fer córrer les capelles de la Sagrada Família.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas. Moltes
gràcies.
Desgravacions: cal saber que aquest any els donatius fins a
150 € desgraven el 80% i el que en passa desgrava el 40%. Per
tant si donem 100 € només ens en costen 20, si en donem 50
només ens en costen 10, cal però que ens doneu les vostres
dades per poder desgravar.
ENTERRAMENTS: Dimarts, dia 9, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Serafina Sala i Blancafort, que morí el dia
abans a l’edat de 89 anys. Dimecres, dia 10, el de Maria
Parramon i Cirera, que morí el dia abans a l’edat de 103 anys.
Al cel siguin!
CASALOT: El Casalot ja prepara el Casal d’estiu, com se’ns
explica en aquest programa. Des de la parròquia recomanem
que hi apunteu els infants i adolescents.

