ANY XXXIX+ Núm 1734
Diumenge XXIII durant l’any
4 de setembre del 2022

viure en l’esperança
monitors del casalot

cultes de la setmana

Durant els propers dos mesos aquest escrit del Cap del Pont
anirà presentant fets, personatges o textos que mostren camins
d’esperança; massa sovint es subratllen només aspectes
depriments de la vida i això és faltar a la veritat.
Aquesta setmana el Casalot, monitors, infants i joves,
han anat de colònies. Veure 12 joves, els monitors que nit i dia
es desviuen pels infants i adolescents, que ho han preparat
durant dies, que durant tot l’any cada dissabte els han ajudat a
adquirir uns valors, un estil de vida tot
disfrutant, que ho fan gratuïtament i
amb competència, és un fet que cal
distingir, aplaudir.
De grups de joves com aquests
n’hi ha a molts llocs, perquè hi ha molts
nois i noies que saben que la vida ha de
contenir una colla de valors i que s’han
de transmetre. No és veritat que els
joves no saben què volen ni on van,
molts d’ells ho tenen ben clar i molts
adults en podem aprendre.
Hi ha gent gran que confonen la
manera d’actuar i de divertir-se dels
joves, diferent de la seva, amb la
irresponsabilitat, amb la disbauxa. Res
més fals mirant els grups de joves com els que comentem. Els
podem sentir a dir: fa més feliç donar que rebre, una frase, un
camí ben evangèlic encara que alguns no ho sàpiguen, o
també podrien dir com St. Pau: gratuïtament ho heu rebut,
doneu-ho gratuïtament, i així ho manifesten quan diuen que
molt del que ara viuen i fan ho van aprendre quan eren nens
al Casalot. Esperem que els infants i adolescents que ara
cuiden emprenguin aquest mateix camí.

DIUMENGE, dia 4:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Emília
Casacuberta, de la Sda. Flia.; esp. Ramon Autet
i Aurora Font; esp. Ramon Lladó i Maria Molist)

Dissabte,

dia 10:

A les 20,00: Missa (difs. família Muntadas
Roca)

DIUMENGE, dia 11:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Lluís Mas
i Maria Castells

la campana avisa

CÀRITAS: Dimarts, dia 6, a les 7, reunió de tots els que es

cuiden dels diferents projectes per posar-los a punt de cara al
nou curs.
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Dimecres passat, dia 31, a les

5, es celebrà la missa amb els residents com cada darrer
dimecres de mes.
PLUJA I PEDRA: La tempesta de pluja i pedra del dijous, dia

25, a la tarda, va trencar els vidres de diferents finestres de la
parròquia, es va emportar moltes teules de la part del davant
de la teulada de la rectoria, va escrostonar la pintura d’algunes
parts de les façanes i va deixar les persianes com un colador.
Sortosament els professionals de cada ram ho han reparat ben
de pressa. Esperem que l’assegurança ho cobreixi.
CASAMENT: Dissabte, dia 27, a l’ermita de Sta. Magdalena

de Conangle es va celebrar el sagrament del matrimoni entre
Pedro Mata i Gazulla, fill de Pedro i Belén, i Àgueda Maria
Pich-Aguilera i Ribas, filla de Francisco i Àgueda. Per molts
anys!

ENTERRAMENT: Dimecres, dia 31, es celebrà el Funeral i

l’Enterrament de Rafael Cañas i Domouso, que morí el dilluns
abans a l’edat de 75 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de de 50 € per Càritas. Moltes

gràcies.

