ANY XXXIX+ Núm 1742
Diumenge XXX durant l’any
23 d’octubre del 2022

viure en l’esperança
el germà Mirabeau
i la germaneta Dolors

cultes de la setmana

El germà Diatang Mirabeau és un religiós que ha dedicat la
seva vida al servei dels malalts hospitalitzats, sempre en les
regions més pobres del Camerun; ara està al nord en un indret
molt pobre i molt perillós per les màfies islamistes. La
germaneta de Jesús, Dolors Masdeu, és una catalana que des
de ben jove ha dedicat totes les seves forces vitals als més
pobres de la selva, anomenats bagyelis, o vulgarment pigmeus,
també al Camerun. La segona ja
coneguda per la comunitat de Roda;
el primer el coneixerem avui.
De religiosos com aquests, de
laics i laiques que s’han sentit cridats a
aquesta missió i hi han respost
afirmativament, n’hi ha una multitud.
Són gegants de la fe, de compromís
amb els més febles, sants i màrtirs. Són
alhora persones alegres, esperançades,
que sempre contagien pau.
Totes les persones de la
comarca que formen part d’Agermanament amb Camerun són testimonis
del que acabem d’afirmar, i han rebut
d’ells l’exemple i l’empenta per dedicar part del seu temps a
treballar des d’aquí, un dia i un altre, un any i un altre amb
compromís mantingut, que alhora ha ajudat a donar sentit a les
seves vides, com passa a tants d’altres de diferents entitats que
treballen pels febles d’aquí o d’allà.
Tot plegat és evangeli, benaurances, la Bona Nova que
predicava Jesús, l’esperança que Ell contagia a tot aquell que
escolta la seva paraula i en fa compromís de vida.

DIUMENGE,dia 23:

Dissabte, dia 29:
DIUMENGE,dia 30:

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)
A les 20,00: Missa (dif. Mercè Puigoriol i
Aumatell; Montserrat Medina i Fabregó
A les 11,00: Missa cantada (dif. Dolors Crespi i
Vilaregut)

la campana avisa

CATEQUESI

PRIMERA COMUNIÓ: Aquesta setmana
passada han començat les sessions de catequesi per a la
Primera Comunió. Són catorze nens i nenes que es trobaran,
dividits en dos grups, el dimarts a les 7, i el divendres a 1 quart
de sis.
AGERMANAMENT AMB CAMERUN: El divendres, dia 21,

ha arribat el germà Diatang Mirabeau, un religiós africà que
dirigeix un hospital al nord del Camerun, amb qui gent d’aquí
havien compartit alguns dies en els seus viatges allà. Aquest
dissabte i diumenge ens adreçarà unes paraules a les misses.
Aquestes darreres setmanes membres del grup d’Agermanament han visitat els alcaldes d’Hostalets, St. Pere de Torelló,
Calldetenes i Orís, que col·laboren en aquest projecte.
PROJECTE SIS: Aquesta setmana passada s’ha iniciat de

dilluns a divendres el projecte SIS (Servei d’Intervenció
Socioeducativa) als locals parroquials per ajudar a grups de
primària i secundària. De moment són uns trenta-sis. Un
projecte dirigit pels serveis socials de l’ajuntament que es
serviran dels locals en règim de lloguer.
ENTERRAMENT: Dijous, dia 20, es celebrà el Funeral per

Narcisa Malian i Gallart que morí el dimarts a l’edat de 87
anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 € per Agermanament

amb Bobog-Camerun. Moltes gràcies.
CONFERÈNCIA:

