
 

 

     cultes de la setmana 
     

Les expressions Gent gran, avis, vells, tenen un deix a les 
societats occidentals com la nostra, de persones que ja han 
passat, que ja no cal comptar-hi gaire, o en el pitjor dels casos 
de persones que fan una mica de nosa, amb les molt honroses i 
nombroses excepcions de tantes famílies que cuiden els avis 
amb una delicadesa i dedicació realment admirables. 
 Dels avis ens ve la vida, l’estimació que vam rebre des de 
petits, els ensenyaments més bàsics i primers. És més, són ells 
els que conserven el saber dels valors fonamentals, que saben 
distingir-los d’allò que és superficial, perquè la vida els n’ha 

ensenyat. L’escriptor africà Amadou 
Hampâté diu: A l’Àfrica quan es 
mor un vell és com si es cremés una 
biblioteca, perquè aquest continent 
encara valora els més grans com 
aquells a qui cal escoltar, els 
vertaders savis sobre la vida. 
 La Gent gran no només és 
un col·lectiu a qui ja falla el cos i 
visita la malaltia, sinó persones 
que massa sovint es troben soles, 
amb moltes hores sense 
companyia, per a qui el dia es fa 
llarg. D’aquí que són un fet i un 
signe d’esperança grups o 

persones, com el grup per a la Gent gran de Càritas, que 
vetllen perquè se sentin acompanyats, per facilitar-los el viatge 
cap a cal metge o cap a la compra. Com també és un fet 
d’esperança la nostra Residència on s’hi apleguen tants avis a 
qui costaria molt de cuidar a casa. 
 El llibre de l’Eclesiàstic parla dels avis amb aquesta 
delicadesa: Fills meus, escolteu els consells del vostre 
pare...qui fa honor a la mare és com qui aplega un tresor...si 
perden el seny sigues compassiu. 
 
 
DIUMENGE,dia 12:  A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep 

Masoliver i Loreto Ballana; esp. Ma Begoña 
Cuesta i Jaume Rovira; Josep Vergés i Morató) 

Dissabte,    dia 18:  A les 20,00: Missa (difs. Leandre Picas i Loreto)  
DIUMENGE,dia 19:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Antonina 

Serra i Lladó, de la Sda. Flia.; esp. Josep Ribas i 
Modesta Sala) 
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la campana avisa     AGERMANAMENT BOBOG-CAMERUN: Dimarts, dia 
14, a les 7, reunió de la Comissió executiva de Catalunya de la 
que forma part la nostra delegació d’Osona. 
Dimecres, dia 15, a 2 quarts de 12, trobada amb els professors 
de l’INS M.M.Pol per continuar el treball a favor del Camerun 
que fan un centenar d’alumnes. 
A les 3 de la tarda xerrada sobre l’Agermanament amb Came-
run als alumnes de 5è de l’escola Emili Teixidor. 
 
CASALOT: Dissabte, dia 18, a 2 quarts de 7, es farà la 
celebració de pregària amb els alumnes i monitors que es fa 
cada mes. 
 
PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 18, a 1 quart de 8, 
reunió de pares, i a les 8 Missa familiar. 
 
11A SETMANA SOLIDÀRIA: Ha començat ja la Setmana 
Solidària, que continua avui amb la Fira de Pont a Pont on hi 
ha també unes quantes parades solidàries entre moltes d’altres. 
Dimecres a la biblioteca es presenta L’hora del conte: la carta, 
dijous, a les 8, al teatre Shadow Game, un documental sobre 
els menors immigrats, i diumenge l’Acapte de sang a can 
Planoles. Als programes que han passat s’hi poden trobar tots 
els actes de la setmana. 
 
VESPRES D’ADVENT: Divendres, dia 17, a les 7, als 
locals de la parròquia es farà en grup la pregària de vespres a 
la que tots som convidats. Estem en temps d’advent.  
 
ENTERRAMENT: Dijous, dia 9, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Ana Bonilla i Galvan, que morí el dia abans a 
l’edat de 91 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas, un de 
100 en acció de gràcies, un de 200 per les necessitats de la 
parròquia i un de 500 € pel projecte de Bobog Agermana’t 
amb un infant, i Moltes gràcies!  


