
 
La setmana passada, a la missa familiar, ens vam reunir una 
bona colla per celebrar l’Eucaristia: els infants que es preparen 
per la primera comunió, els infants i joves del Casalot, les 
catequistes, els monitors, pares, avis i tota la comunitat 
parroquial. Aquest és un moment de trobada d’aquells que 
inicien el seu camí de fe amb altra gent d’edat ben diversa que 
els acompanya en el seu creixement i això és un testimoni. 
 
Per als infants i els joves la celebració de l’Eucaristia és un bon 
moment per entendre el camí de la fe: compartir un moment 
de trobada amb Déu per fer silenci, per pregar, per escoltar i 
després tornar a la nostra vida de cada dia situant-hi de nou 
Déu al centre. És aquesta oportunitat que ens ofereix Déu de 
transformació constant, només ens cal parar, mirar, deixar-lo 
entrar i tornar-hi. En aquest temps de quaresma pensem com 
som testimonis per als més joves, com els acompanyem en el 
seu creixement i en com ho fa la nostra comunitat. 
 
“Nosaltres hem conegut l’amor que Déu ens té i hi hem cregut; 
el qui està en l’amor està en Déu, i Déu està en ell. Ja que Déu 
ens ha estimat primer, estimem també nosaltres” (1a Jn 4, 16). 
Tots nosaltres hem conegut aquest amor Déu perquè algú en el 
seu moment ens va oferir aquesta oportunitat. Ara ens toca a 
nosaltres. 
 
L’assembla serà un bon moment per veure com ajudem a les 
famílies a conèixer Jesús, com els presentem aquesta colla 
d’amics de Jesús que és la comunitat i com el seu missatge es fa 
present en la vida de cada dia. Anem-hi pensant.  
 

 
 

DIUMENGE,dia 28: A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan Corominas 
Sirisi i Pepeta Sellés Palou, de la Sda. Flia.; Joan 
Sanglas i Vilar; Josep Masó Roca i Ricard 
Suriñach Mas; família Pont Arbat)  

 

Dissabte,    dia 27: A les 20,00: (dif. Montserrat Puig i Estrada; en 
acció de gràcies a Maria Auxiliadora) 

 

DIUMENGE, dia 6: A les 11,00: Missa cantada (difs. Salvador Arbós 
Pou i Amparo Vistós Peral, de la Sda. Flia.;família 
Pont Abellà)   
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la campana avisa    la campana avisa    MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà dimecres, dia 2, a les 5 
de la tarda. Tot aquell que vulgui assistir-hi i no tingui mitjà de 
transport només cal que ho digui i se’l passarà a recollir. 
 
XERRADA ARXIPRESTAL: Divendres, dia 4, a les 8, a la 
parròquia de Manlleu, organitzat pel nostre arxiprestat, ens farà 
una xerrada en Miquel Tresserras sobre Una altra mirada sobre 
el nostre món. 
 
GRUP DE REVIDIÓ DE VIDA: Es trobaran el dissabte, dia 
5, a 2 quarts de 5, per parlar de la seva vida i de la fe. 
 
PARES DE PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 5, a 2 
quarts de 7, als locals parroquials, es trobaran tots els pares que 
preparen els seus infants per fer la Primera comunió. 
 
CÀRITAS: Els responsables dels diferents projectes es 
reuniran el dilluns, dia 29, a les 9, per repassar la marxa de 
cadascun d’ells. 
 
 

 
 
 
 
 
 


