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xifres que ens parlen
4.000 infants acollits
en centres educatius

cultes de la setmana

Es publicava la setmana passada, al diari digital Catalunya
Religió, que uns 4000 infants, gràcies a la Fundació Pere
Tarrés, rep assistència als seus centres socioeducatius. Es tracta
de nens i nenes que es troben en una situació de vulnerabilitat
social i que se’ls ofereix des de reforç escolar, passant per
atenció psicològica, participació en activitats de lleure i
acabant amb l’atenció als més joves, així com també atenció a
les famílies per tal de facilitar-los la convivència i relació dins
del mateix nucli familiar.
La Fundació i els centres que gestiona són signes
d’esperança i una oportunitat per desenvolupar-se i prepararse
per
un
futur
amb
oportunitats. Estar a prop dels
infants i els joves, en la seva
educació i preparació, no deixa
de ser una obligació que tenim
com a societat per tal de fer
créixer en ells la seva
autoestima i a l’hora fer que se
sentin acompanyats.
Trobem a l’Evangeli el
conegut relat de Jesús i els nens.
Diu Jesús: Deixeu que els
infants vinguin a mi. No els ho
impediu, perquè el Regne de
Déu és dels qui són com ells
(Mc 10, 14). Els infants tenen
un cor pur, són humils i honestos. El missatge que ens transmet
Jesús és que apropar-nos a ells implica apreciar les coses
senzilles de la vida, a ser feliços amb poques coses, a estimar
amb entusiasme la vida. Ens toca, als grans, encaminar-los,
acompanyar-los i ajudar-los a trobar el seu camí.

DIUMENGE,dia 23:

A les 11,00: Missa cantada (pels tonis difunts)

Dissabte, dia 29:

A les 20,00: Missa (dif. Josep Ma Camps)

DIUMENGE,dia 30:

A les 11,00: Missa cantada (Josep Port i
familiars difunts)

la campana avisa

COMISSIÓ ECONÒMICA: Dilluns, dia 24, a les 8, es
reuniran els membres de la comissió per fer la liquidació
econòmica del 2021 i el pressupost del 2022 de la parròquia.
AGERMANAMENT AMB BOBOG: Dimecres, dia 26, al
matí, trobada amb el director d’Agermanament i visita a
l’Ajuntament de Castellvell i el Vilar dins la campanya de visites
a una colla d’ajuntaments del Bages
CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 21, a les 8, es reuní per
primera vegada un grup de 6 nois i noies per començar les
trobades de preparació per a la Confirmació.
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es reuní adquest dissabte,
dia 22, a 2 quarts de 5 per parlar de la vida i de la fe.
ENTERRAMENT: Dimarts, dia 18, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Juan Vila i Trias, que morí el dia 14 a l’edat
de 82 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € a la capella de la
Mare de Déu del Sòl del Pont. Moltes gràcies

