
 

 
Diumenge passat llegíem al Cap del Pont la notícia que els nois 
i noies del Casalot i els seus monitors eren de colònies a 
l'Esquirol. Són tres vegades l'any que marxen de colònies i és 
cada dissabte a la tarda que es troben una colla de nois i noies 
per passar-s'ho bé, per passar una estona junts i, tot jugant, 
créixer en valors humans; és en això últim el que el paper dels 
monitors és tan important.  
 
Diu l'Evangeli de Mateu: «I qui acull un infant com aquest en 
nom meu, m'acull a mi» (Mt 18, 5). I és ben bé això el que fan 
al Casalot; què n'és de meritòria la feina d'aquests monitors 
que es treuen hores de lleure i d'estudi per dedicar-les a 
preparar activitats de tota mena i a estar-se els dissabtes a la 
tarda acompanyant la canalla en el seu camí cap a l'edat 
adulta. 
 
L'evangeli de Mateu segueix amb un advertiment molt sever: 
«Però al qui fa caure en pecat un d'aquests petits que creuen 
en mi, més li valdria que li pengessin al coll una mola de molí i 
l'enfonsessin enmig del mar.» Mt (18,6). Al nostre món n'hi ha 
molts que voldran fer caure en pecat aquests petits: que els 
voldran fer caure en el pecat del materialisme i del guany fàcil, 
en el pecat de la insolidaritat envers el proïsme, en el pecat de 
l'egoisme i la insensibilitat davant del patiment del germà. És 
per això que en la nostra societat es fa tan necessària una 
institució com el Casalot i és tan admirable la tasca que s'hi fa. 

 

 
DIUMENGE, dia 23: A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Masoliver 

i Novellasdemunt; esp. Pere Castanyer i Madrona 
Casellas, i filla Teresa; en acció de gràcies a la M. 
de D. de La Salut; Miquel Rovira i pares) 

Dissabte,     dia 29: A les 20,00: Missa cantada (difs. Josep Muntadas 
i Boix, cap d’any; Montserrat Puig i Estrada; en 
acció de gràcies a la M. de D. del Sòl del Pont per 
un favor rebut; Joan Feixas i Solé) 

DIUMENGE, dia 30: A les 11,00: Missa cantada (Difs. Ramon Collell, 
cap d’any; Ramona Rosanas i Moratona) 

 
 

CONSELL PASTORAL: Dimecres, dia 26, a 1 quart de 
10, es reuniran els membres del Consell per parlar de la marxa 
de la parròquia i proposar noves activitats. 
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CÀRITAS: GRAN RECAPTE: El divendres i dissabte 
vinent el Banc dels Aliments organitza el Gran Recapte. A Roda 
es farà a les botigues i als supers i tot el que es reculli es 
quedarà a Caritas Roda. En aquests moments el que fa més 
falta és: llet, oli, sucre, tonyina, tomàquet, farina, no arròs i 
llegums. Moltes gràcies.  
 

MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà el proper dimecres, dia 
26, a les 5 de la tarda. 
 
XERRADA-CONFERÈNCIA: Dimarts, dia 2, a les 9, l’Ester 
Busquets, professora de la universitat de Vic, de l’Institut Borja 
de bioètica i de l’ISCR de Barcelona i de Vic, ens farà una 
xerrada sobre La fe davant la crisi moral. Guardeu-vos la data. 
 
CÀRITAS INFORMA: Es necessita una estufa de llenya i 4 
tubs per una família amb nens petits. 
 
ENTERRAMENT: Dilluns, dia 17, es celebrà a St. Miquel 
de la Guàrdia el Funeral i l’Enterrament de Maria Masoliver i 
Novellasdemunt, que morí el dia abans a l’edat de 93 anys. 
Divendres, dia 21, el de Florencio Lucio i Gonzàlez, que morí 
el dia abans, a l’edat de 95 anys. Al cel siguin. 
 
DIADA GERMANOR: En la col·lecta del diumenge passat 
es recolliren 443 €. Moltes gràcies.   
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 5, i un altre 50 € per 
Càritas, un de 10 € per la parròquia i un de 500  €  per l’escola 
maternal de Bobog (Camerun).  Mèrcès. 
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LA FE DAVANT LA CRISI MORAL 

per Ester Busquets 
professora de la universitat de Vic, de l’Institut Borja de 

bioètica i de l’ISCR de Barcelona i de Vic 
 

Locals parroquials. Dia 2 de desembre, a les 9 


