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de la maldat
d’alguns pares,
a la gran bondat
de tants i tants
un signe de vida

cultes de la setmana

Les notícies, els atropellaments, les morts dels infants són les
que costen més de pair, i no cal dir quan aquestes malvestats
han estat provocades pels mateixos pares: un nadó trobat
encara viu en un contenidor, un pare que ha provocat tota
mena de monstruositats a la seva filla, uns fills tancats com a
bèsties a casa durant mesos o anys...Per què? No té resposta
raonable si no és que aquests pares no estan mentalment bé.
Tot això és notícia massa sovint.
Encara sap més greu, però, que no sigui més freqüent la
informació sobre tants pares, una majoria aclaparadora, que
cada dia i cada nit es desviuen pels seus
fills, els escolten, els acompanyen,
treballen amb gran desgast per poder-los
oferir el millor, els mostren un valors que
els ajudaran a caminar per la vida més
endavant. En podríem citar tants
exemples! I aquí hi podríem afegir els avis
i les iaies.
Un exemple més, avui, són tots
aquells pares que celebren la Primera
Comunió del seu fill o filla. Durant tot el
curs li han fet sessions de catequesi a
casa, han assistit a una colla de xerrades i
a les misses familiars, han mostrat com es
desviuen pels fills, com els volen mostrar
l’exemple de Jesús i tots els valors que la
fe acompanya. Que lluny estan d’aquella
frase de l’evangeli: “Ai d’aquells que escandalitzen a un
d’aquests petits”. Que a prop d’aquella altre expressió de
Jesús: “Deixeu que els infants vinguin a mi, no els ho prohibiu
pas...perquè d’ells és el Regne del cel”

DIUMENGE, dia 5:

A les 11,00: Missa cantada (difs. família Costa
Rosanas; difs. família Alsina Verdaguer)

Dissabte,

dia 11:

A les 20,00: Missa(dif. Amat Berenguer i Ubach)

DIUMENGE,dia 12:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Josep Port i
Codina)

la campana avisa

PRIMERES COMUNIONS: Avui, diumenge, dia 5, nou

infants celebren la Primera Comunió, acompanyats dels seus
pares i de tota la comunitat que s’aplega cada diumenge. Més
endavant la celebraran dos infants més que s’han preparat
aquest curs.
PROJECTE PER LA JUSTÍCIA GLOBAL: Dimecres, dia

8, a les 5, al Consell Comarcal, primera trobada pel Projecte
Educatiu d’Osona per la Justícia Global del que Agermanament amb Camerun forma part.
PROCLAMA MATRIMONIAL: Preparen el seu casament en

Miquel Vila i Cullell, fill de Miquel i Immaculada, natural de
Manlleu i veí de Roda, i la Laia Barea i Lòpez, filla de Carmelo
i Francesca, natural de Prats de Lluçanès i veïna de Roda.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 200 € per Càritas i un de
20 € per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies.

