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viure en l’esperança
malalts pediàtrics

cultes de la setmana

Són moltes les associacions i entitats que amb les seves accions
són guia, llum i esperança per a famílies amb infants i
adolescents que pateixen malalties cròniques i greus.
Sovint relacionem la malaltia i, malalties greus, a les
persones grans i als adults, però també afecta a nens i
adolescents. Afortunadament hi ha moltes persones que
pensen en ells i elles: mestres i professors que els visiten a casa
o als mateixos hospitals, entitats com
els Pallapupas que els conviden a
passar una bona estona enmig de
rialles, agrupacions de pares i mares
que organitzen activitats per distreure
o recaptar diners per finançar la
investigació de les diferents malalties
i, tants d’altres, que procuren oferirlos bons moments i distreure’ls de les
seves dolències i neguits. Uns esperen
curar-los, altres que no deixin
d’aprendre, altres haver-los fet passar
un bon moment, altres que els seus
esforços serveixin per avançar en les investigacions, però el
més important és l’acompanyament que se’ls pot donar.
En definitiva, són moltes les associacions que hi ha a
Catalunya que vetllen pels infants, i cadascuna de les coses
que es fan per aquests petits malalts són un bri d’esperança.
Un cristià no es pot descuidar mai d’estar al costat de
qui pateix i acompanyar-lo en els moments més delicats tot
reconfortant-lo. El mateix Jesús hi va dedicar bona part de la
seva vida i ens demana tenir compassió i misericòrdia pel
malalt, podríem afegir-hi, i per la seva família. Feliços els
compassius: Déu els compadirà (Mt 5, 7)
Dissabte,

dia 17:

DIUMENGE,dia 18:
Divendres, dia 23:
Dissabte, dia 24:
DIUMENGE,dia 25:

A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puigbò i
Coll; família Costa Rosanas)
A les 11,00: Missa cantada (en acció de
gràcies a la M. de D. del Sòl del Pont)
A les 11,00: Ofici cantat (dif. Josep Orriols i Vall;
difunts de la parròquia)
A les 20,00: Missa (dif. Mercè Coll i Vila)
A les 11,00: Missa cantada (dif. Gaietà
Casacuberta)

la campana avisa

FESTA MAJOR: OFICI I OFRENA FLORAL: Divendres,

dia 23, després de l’ofici es farà l’ofrena floral a la capella del
de la Mare de Déu del Sòl del Pont com és costum cada any.
PRIMERA COMUNIÓ: Els pares que desitgin inscriure el seus

fills a la catequesi ja ho poden fer durant tots els divendres a la
tarda.
CONFIRMACIÓ: Els nois i noies que vulguin formar part d’un

grup de Confirmació poden apuntar-se al despatx parroquial.
Cal que facin o hagin fet 3r d’ESO.

AGERMANAMENT BOBOG CAMERUN: Dijous, dia 22, a

les 7, hi ha Junta d’Agermanament de Catalunya a Barcelona
de la que Osona en forma part.
GRUP LLOANÇA: El grup que es cuida de mantenir l’església

neta i polida van fer la seva tasca el dijous passat i així deixarho tot a punt per la Festa Major. Moltes gràcies.

ENTERRAMENT: Dilluns, dia 12, es celebrà el Funeral i

l’Enterrament de Nati Casals i Oliver, que morí el dissabte a
l’edat de 84 anys. Al cel sigui.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas. Moltes

gràcies.

