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viure en l’esperança
tots som educadors!

cultes de la setmana

La setmana passada se celebrava el dia mundial dels docents,
com a reconeixement a aquells que es dediquen
professionalment a la tasca de formar i educar a les noves
generacions.
La tasca de l’educació dels infants i joves és una tasca
fonamental per a qualsevol societat. Una tasca que comença a
la família, continua a l’escola i es fa plena en el conjunt
d’espais educatius de la societat (esplais,
entitats ...). El filòsof José Antonio Marina
recordava ja fa temps un adagi africà que
deia que “per educar un nen cal tota la
tribu”. És a dir, la criança d’un infant no és
una tasca només de professionals, ni
tampoc exclusivament dels pares: cal que
tothom s’hi impliqui. Quina tasca pot tenir
més sentit i donar més esperança que la
d’acompanyar un infant o un jove en el
seu creixement integral i de valors?
En els darrers temps s’ha dit molt
que, a través de les noves tecnologies, des
de ben joves tenim accés a la quantitat
d’informació més gran de tota la història.
Això és cert, però informació no equival a
formació, i encara menys a educació.
Elements com el contacte intergeneracional entre néts i avis és molt enriquidor,
tant per als uns com per als altres. És font
de goig i esperança, una bona forma d’educació.
Aquesta setmana Sant Pau també ens parla de com cal
educar en la fe: “Insisteix en tot moment, tant si és oportú com
si no ho és, mira de convèncer la gent, reprèn, anima’ls,
esperant amb tota paciència, com un mestre que sap
ensenyar”.

DIUMENGE,dia 16:
Dissabte, dia 22:
DIUMENGE,dia 23:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Jutglar,
cap d’any i Montserrat Puig, esposos; Domingo
Roca i Terricabras; Joan Parramon i Tomàs)
A les 20,00: Missa (difs. família Serra Costa;
Núria Colomer i Llossas)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Antonina
Serra i Lladó, cap d’any; Maria Mas i Masoliver,
cap d’any; esp. Ma Begoña Cuesta i Jaume
Rovira, i família)

la campana avisa

CATEQUISTES: Dilluns passat, dia 10, es van trobar les

catequistes per preparar el nou curs de preparació a la Primera
Comunió que començarà aquesta setmana vinent.
PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 15, es van trobar els

pares i els catequistes per parlar de l’organització de la
catequesi, dels temes a fer a casa, i de les misses familiars.
CONFIRMACIÓ: Dilluns, dia 10, i divendres, dia 14, van

començar les trobades els joves que es confirmaran durant
aquest curs.
AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dimarts, dia 18, a

dos quarts de 8, hi ha trobada online de la Junta de Catalunya
de la que formen part uns quants socis de la nostra Delegació
d’Osona.
El divendres, dia 21, arriba el germà Diatang Mirabeau, un
religiós africà que dirigeix un hospital al nord del Camerun,
amb qui havíem compartit alguns dies en els nostres viatges al
Camerun. Mirarem que pugui assistir i parlar-nos a les misses
de dissabte i diumenge vinents.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per les necessitats de la

parròquia. Moltes gràcies.

