ANY XXXIX+ Núm 1709
Diumenge V durant l’any
6 de febrer del 2022

l’associació st. tomàs
ha atès 2.000
persones el 2021

cultes de la setmana

L’any 2021 l’Associació Sant Tomàs va atendre prop de 2000
persones de la nostra comarca. Sant Tomàs és una entitat sense
ànim de lucre que té com a objectiu millorar la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental
o amb dificultats en el desenvolupament i de les seves famílies
a la comarca d'Osona. A través dels serveis que ofereix:
l’escola, el centre de desenvolupament infantil, la residència, el
servei d’habitatge, el centre ocupacional, inserció laboral, el
Centre Especial de Treball, el servei de lleure i esport, aporta
dignitat i normalitat a la vida de les persones que atén. Així
dona resposta, al manament de Jesús
d’estimar el proïsme.
I és que el nivell de desenvolupament d’una societat es veu,
més que en cap altre indicador, en la
manera en què s’ocupa de les
persones. La dignitat humana no
depèn dels diners, la formació, la
capacitat intel·lectual o l’estat de salut
de la persona, sinó de la condició de
fills estimats de Déu. I Déu té debilitat
pels més febles.
A casa nostra tenim entitats
sense ànim de lucre com aquestes que
mobilitzen professionals, voluntaris,
administracions i empreses en l’afany
de retornar a les persones una dignitat que per dret els
correspon i que la societat sovint els nega. «Us dono un
manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us
he estimat» (Jn 13, 34)

DIUMENGE, dia 6:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Concepció
Bagaria i Bagaria, Sda. Flia; en acció de gràcies
a Sta. Llúcia)

Dissabte, dia 12:

A les 20,00: Missa (difs. Carles i Marcel Serra)

DIUMENGE,dia 13:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere Font
i Núria Puigvila; família Pont Arbat; Carme Puig i
Blancafort, Sda. Flia.)

la campana avisa

BENEDICCIÓ DELS ANIMALS: Serà avui, diumenge,
dia 6, a les 12, durant el passant que fan els Tonis.
OBRES A LA CAPELLA DEL SÒL DEL PONT: Fa uns
dies que reparen la banda dreta de la portalada interior de la
capella, a tocar de l’altar, que va caure a causa de la humitat.
CÀRITAS: Dilluns, a 2 quarts de 9, es reunirà el grup que
vetlla pel projecte de Gent Gran.
CASALOT: El cap de setmana vinent els locals del Casalot
acolliran un grup d’esplai de Folgueroles que volen fer unes
curtes colònies a les seves dependències.
AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dimarts, dia 8,
a les 7, es reunirà online la Comissió Executiva de Catalunya
de la que la delegació d’Osona forma part.
BATEIG: Diumenge, dia 30, rebé el sagrament del baptisme
Biel López i Navas, fill de David i Veronila, apadrinat per
Aurelio i Maria. Per molts anys!
ENTERRAMENT: Dijous, dia 3, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Consol Alsina i Verdaguer, que morí el dia
abans a l’edat de 98 anys. Al cel sigui !
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas. Moltes
gràcies.

