ANY XXXIX+ Núm 1738
Diumenge XXV durant l’any
25 de setembre del 2022

viure en l’esperança
el dia de l’altzheimer

cultes de la setmana

Aquest dimecres s’ha celebrat el dia mundial de l’Alzheimer,
una malaltia terrible que pren els records de qui la pateix.
També pateix l’entorn més proper al malalt: familiars i amics
veuen com va fugint la persona que ells coneixien. És una
malaltia de gent gran i força comuna, afecta entre un 3% y un
4% de la població d’entre 75 i 79 anys xifres que augmenten
fins el 34% en majors de 85 anys. És difícil no conèixer de
primera mà un cas proper.
L’OMS promou aquest dia
des del 1994. El lema d’aquest any
és “InvestigAcció” centrant-se en
la investigació de nous fàrmacs
que alleugin la malaltia, però
també en investigar per conèixer i
analitzar la situació en la que es
troben les persones en la seva
convivència amb l’Alzheimer, per
tal de plantejar alternatives,
solucions o propostes que millorin
les seves condicions de qualitat de
vida.
Aquest dia serveix també
per conscienciar la resta de la
societat de la dolorosa situació que provoca la malaltia. I que
cal la implicació de tots, en donar esperança al qui la pateix, i
també als seus familiars. Fa visibles, també, associacions locals
de familiars de malalts, a més d’incentivar que grans
organismes públics dediquin recursos a la investigació mèdica i
a programes d’ajut a les famílies i cuidadors dels malalts. Com
fan aquests, també nosaltres com a cristians hem donar
esperança en la mesura que puguem. “...Ella es va aixecar a
l’instant i es posà a servir-los” Lc 4,39

DIUMENGE,dia 25:
Dijous,
Dissabte,

dia 29:
dia 1:

DIUMENGE, dia 2:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Gaietà Casacuberta; Esquerrà, Soldevila, Masoliver i Rifà)
A les 12,00: Ofici cantat a St. Miquel de la
Guàrdia (difunts de Les Masies de Roda)
A les 20,00: Missa (difs. Miquel Pla i Jutglà;
Miquel Novellas i pare Pere)
A les 11,00: Missa cantada (dif. Miquel Freixa i
Bosch)

la campana avisa

FESTA MAJOR A LES MASIES: Dijous, dia 29, festa de St.

Miquel, és la Festa Major de Les Masies de Roda. A les 12 es
celebrarà l’ofici a la capella de St. Miquel de la Guàrdia.
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà dimecres, dia 28, a les 5,

com cada darrer dimecres de mes.

PRIMERA COMUNIÓ: Diumenge, dia 18, va fer la Primera

Comunió la nena Núria Sala i Vila. Per molts anys!

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.

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 1350 € per Càritas. Moltes

gràcies.

