
                                                                                         
Aquest diumenge, dia 4, celebrem el XXXII Homenatge a la 
Gent Gran. Ho fem solemnement una vegada a l’any, però de 
fet el reconeixement , estima, i servei a la gent d’edat hauria de 
ser cada dia. En el quotidià és on els valors s’encarnen, es fan 
vida. És bonic donar-hi relleu especial en una festa, però fer 
companyia, escoltar, ajudar, cuidar hauria de ser una constant. 
 Avui els qui estan especialment mimats i cuidats són els 
infants. Aquests des de fa unes dècades han pres el lloc als 
grans, els quals eren respectats, consultats i escoltats, perquè en 
ells s’hi reconeixia la font de la vida dels joves, el treball 
abnegat d’haver-los pujat i la saviesa que dóna els anys. Per 
què no continuar mimant els petits i mostrant alhora la 
delicadesa i atenció necessària als grans? Tant un servei com 
l’altre són necessaris. 
 L’Antic Testament, com tantes cultures d’ahir, algunes 
de les quals encara perduren, ens recorda amb insistència: Fills 
meus escolteu els consells del vostre pare...qui honra la mare 
és com qui aplega un tresor...No em rebutgis, doncs, al temps 
de la vellesa; ara que decau el meu vigor no m'abandonis. 
 L’edat té una dignitat que va molt més lluny de 
l’aparença i de l’agilitat físiques; la vellesa no està gens renyida 
amb la bellesa; el cor té més capacitat d’estimació com més 
gastat està. Que l’homenatge sigui un acte d’acció de gràcies a 
Déu, d’estimació perdurable a totes les persones grans, un acte 
d’ahir, d’avui i de sempre! 
 
 
DIUMENGE,dia 4:    A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramon 

Autet i Aurora Font; Rosalia Rodríguerz i Riera; a 
la Mare de Déu del Roser; en acció de gràcies per 
la gent gran que avui és homenatjada) 

Dilluns,         dia 5:    A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 
parròquia)  

Dimarts,        dia 6:    A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la Mare de Déu del Sòl del Pont) 

Dimecres,     dia 7:    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Francisco Puigoriol 
i Aumatell) 

Dijous,          dia 8:     No hi ha missa  

Divendres,    dia 9:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Ramon Boixader) 
Dissabte,    dia 10:     A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada; 

Ramon Crosas) 
DIUMENGE,dia 11:    A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Genís 

Salés i Àngela Sanjaume; Maria Sanglas i 
Masoliver; germans Lladó) 
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la campana avisa    la campana avisa    XXXII HOMENTAGE A LA GENT GRAN: Es celebra 
avui, dia 4, organitzada pel municipi. A les 11 trobada entorn 
de l’eucaristia tots junts acompanyats per la coral Vila i 
Formosa; a 2 quarts d’1 lliurement de premis als homenatjats i 
a les 2 dinar de germanor a can Planoles. 
 

GRUP BOBOG-CAMERUN: Dimarts, dia 6, a les 9, es 
trobaran tots els membres del grup, els que ja en formaven part 
i els que aquest estiu hi han anat. L’objectiu és programar el 
curs per ajudar els nous programes que properament seran 
concretats: pous, cooperatives agrícoles a més del 
manteniment de l’escola. Bobog és la població amb qui estem 
agermanants. 
 

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ: Dimecres 
vinent, dia 7, a les 9, es reuniran catequistes, monitors del 
Casalot i mares de la missa familiar per estudiar com es renova 
la catequesi, la tasca que hi fan els pares... 
Els pares ja poden començar a apuntar els infants que aquest 
any fan 8 anys per preparar-se per la Primera Comunió. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per les necessitats de 
la parròquia i un de 100 € per Bobog-Camerun. Moltes gràcies. 
 

 

 

 

 


