ANY XXXIX+ Núm 1710
Diumenge VI durant l’any
13 de febrer del 2022

xifres que ens parlen
188.350 persones
han donat sang,
plasma o plaquetes

cultes de la setmana

Durant l’any 2021 a Catalunya 188.350 persones van donar
sang, plasma o plaquetes. Malgrat les dificultats que ha suposat
la Covid es va arribar a aconseguir 1.000 unitats de sang cada
dia. Les reserves de sang s’han pogut mantenir en uns nivells
estables gràcies a la generositat de milers de donants. Aquest
fet ha permès garantir els tractaments a les persones malaltes
en tots els hospitals catalans. Altra vegada la germanor
excel·leix.
Tot i els avenços científics, la sang no es pot fabricar,
per això la donació continua sent l’única manera d’ajudar els
malalts que necessiten transfusions de
sang o derivats. Ser donant és un gest
altruista i bonic, perquè és una forma de
donar vida a l’altre. És més, en la
donació de sang quedem lligats a altres
persones que desconeixem i que porten
la nostra sang. És com un lligam que
agermana encara més la humanitat.
Endinsant-nos en la nostra fe
sabem que la sang de Crist, simbolitzada
pel vi en l’eucaristia, és també signe de
vida. “Qui menja la meva carn i beu la
meva sang, té vida eterna” (Jn 6, 54).
Jesús amb la seva sang banya el món d’amor, per això la sang i
l’amor deuen ser del mateix color. En la lectura de les
benaurances d’avui Jesús ens convida a una vida d’amor, a fer
camí al costat dels més pobres i petits. La plenitud de la
benaurança arriba quan deixem de viure tancats en nosaltres
mateixos, i ens sentim en comunió amb els altres, fins a donarlos també la nostra sang.

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.)

Dissabte, dia 19:

A les 20,00: Missa (difs. Pere Oliveras i Manel
Vilchez)

DIUMENGE,dia 20:

A les 11,00: Missa cantada (difs. germans Pau,
Joan i Ramona Rosanas i família; Antonio
González i Casado, Sda. Flia.; flia. Pont Abella)

la campana avisa

NETEJA DE L’ESGLÉSIA: Divendres passat, dia 11, el
grup responsable ha fet la neteja de la capella del Sòl del Pont,
empolsinada a causa de les obres de restauració. Dijous, dia
17, el grup que se’n cuida ho farà a l’església parroquial.
Moltes gràcies per aquests serveis.
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es reunirà dissabte, dia
19, a 2 quarts de 5, per revisar la seva vida i la seva fe.
CASALOT: Dissabte, dia 19, a 2 quarts de 7, els infants i
monitors es trobaran per fer una celebració de pregària com
fan una vegada cada mes.
MISSA FAMILIAR: Serà dissabte vinent, dia 19, a les 8. A
1 quart de 8 hi ha trobada amb tots els pares dels infants que
es preparen per a la primera comunió.
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 7, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament d’Esteve Fabregó i Pous, que morí el dia abans a
l’edat de 89 anys. Dijous, dia 10, el de Josefina Font i Martí,
que morí el dia abans a l’edat de 84 anys. Al cel siguin !
DONATIUS: Se n’han rebut tres de 20 € i un de 50 € per
les necessitats de la parròquia, i un de 100 € per Càritas.
Moltes gràcies.

