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l’educació en el lleure,
signe de vida

cultes de la setmana

Aquests dies que acaba el curs escolar els infants i joves veuen
alterada la seva quotidianitat per un temps llarg. En aquests
períodes prenen importància les alternatives d’educació en el
lleure que existeixen. De tota manera, aquesta no és una
realitat només d’aquest temps d’estiu.
A la nostra comunitat mateix, tenim l’exemple del
Casalot que fa una tasca constant al llarg de l’any en l’educació
en el lleure, i a més ho fa gràcies a la
dedicació voluntària i implicada d’una
colla de joves que són monitors. Amb
aquest exemple, i amb les activitats
que porten a terme, les monitores i
monitors ja transmeten uns valors de
donació als altres i de gratuïtat, que
són plenament cristians i que
contrasten amb els contravalors que
ens vol imposar la societat capitalista i
consumista. Les entitats d’educació en
el lleure i els monitors voluntaris són
signe de vida.
Tal com ha passat en molts
àmbits de la vida social, l’impacte de la pandèmia i les seves
mesures restrictives s’ha deixat sentir en els esplais i entitats
d’educació en el lleure. Convé que aquestes activitats que
potencien els valors humans i que donen gruix al teixit social
recuperin força per evitar el creixement de l’individualisme,
que és l’oci que es potencia des dels poders econòmics i
mediàtics, i que no deixa de ser alguna forma d’esclavatge, del
que ja ens alertava Sant Pau en la lectura d’avui l: “Crist ens ha
alliberat de l’esclavatge i vol que siguem lliures. Mantingueuvos així. No us sotmeteu altra vegada al jou de l’esclavatge. [...]
Si us estimeu, poseu-vos al servei els uns dels altres”.

DIUMENGE,dia 26:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Emília Casacuberta)

Dissabte,

dia 2:

A les 20,00: Missa (dif. Pere Novellas i fill
Miquel)

DIUMENGE, dia 3:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Pere Freixa i
Verdaguer)

la campana avisa

FESTA DE ST. PERE: Dimecres, dia 29, festa de St. Pere, a

2 quarts de 8 del vespre es celebrarà l’eucaristia a la capella
fonda.
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà dimecres, dia 29, a les 5,

com cada darrer dimecres de mes.

FINAL DE CURS PARROQUIAL A STA. MAGDALENA:

Divendres, dia 8, a les 7, com es va fer el curs passat, es
celebrarà el final de curs a Sta. Magdalena. Tothom hi està
convidat. Es sortirà de sota el pont. Qui tingui cotxe que en
porti i qui no podrà pujar a un dels diferents cotxes que hi
aniran. Només cal que ho feu saber abans per fer un càlcul pel
piscolabis que es farà després de la pregària.
CONFIRMACIÓ: Dilluns, dia 20, el grup de 6 joves que es

preparen per la confirmació van celebrar la cloenda d’aquest
curs fent una revisió i un petit piscolabis.
AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dimecres, dia 22, es

reuní el grup que empeny el projecte El Conte La Carta amb
la maleta de marionetes per pensar en noves escoles on
presentar-lo.
Dilluns, dia 27, es reuneix al Consell Comarcal el grup de
treball “Projecte educatiu Osona per la Justícia global” de la
que Agermanament en formem part
Dimarts, dia 28, a les 8, es reuneix online la nova Junta que
sortí votada a l’Assemblea catalana a Roda de la que forma
part la nostra delegació.
PROCLAMA MATRIMONIAL: Preparen el seu casament

l’Erick Agustí Chamaidan i Panchana, fill de Rufino i Adriana,
nascut a l’Equador i vei de Roda, i l’Estrella Cebrian i Àvila,
filla d’Amàlia i Alejandro, nascuda a Barcelona i veïna de
Roda
DONATIUS: En la col·lecta de diumenge passat per Càritas es

recolliren 263,87 €. Moltes gràcies.

