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Algunes dades del curs 2012-13 que acaba de començar
Primer curs de catequesi d’infants:
S’hi han apuntat 27 nens i nenes.
Segon curs de catequesi d’infants:
Dels 26 infants que el curs passat van fer primer, s’han apuntat a segon 24
Tercer curs de catequesi d’infants:
Dels 45 infants que van fer segon només una nena s’ha apuntat a tercer. No s’ha pogut fer grup.
Primer curs de Confirmació:
De moment no s’hi ha apuntat cap adolescent.
Catequesi Especial:
En el primer dia de catequesi no es va inscriure ningú, però continuen venint gaire bé tots els infants que
ja venien, i tots els joves i adults, la majoria de Fe i Llum, i els seus familiars.
Catequesi d’adults “El Credo”
Al primer tema hi han participat 40 persones, repartits entre les quatre sessions que s’han ofert.
“Vida Creixent”
A la reunió d’octubre hi ha participat una persona més que l’any passat.
Esplai Parroquial.
De moment s’hi han inscrit 5 nois i noies. Tot i que es preveu que s’afegiran entre 5 í 10 més.
Altres:
Es manté el nombre de voluntaris/es de Caritas i les participants de “Camí d’esperança”
Breus comentaris:
1. Com passa a la majoria de parròquies, constatem que baixa el nombre de famílies que porten els seus
fills a la parròquia perquè comencin o continuïn la catequesi d’infants.
2. És llàstima que un cop s’ha fet la Primera Comunió els nens i nenes no tornin a catequesi ni a
l’eucaristia dominical. És que els pares i mares no entenen que després del segon curs la catequesi
continua, com hem dit i repetit? És que no entenen que la Primera Comunió no és l’única ni l’última,
que Jesús ressuscitat ens espera a tots, pares i fills, cada diumenge? No sé si no ho entenen (cadascú té la
capacitat intel·lectual que té); o el que fan els altres pesa massa (no tothom és prou lliure com per anar a
contracorrent); o pensen que per a la formació dels fills hi ha altres coses més importants... No ho sé.
Però és una llàstima.
3. El nombre dels adults que han començat la catequesi sobre el Credo podria ser més gran, però Déu n’hi
do.
4. Tots aquests serveis i altres que ofereix la parròquia no serien possibles sense la col·laboració esforçada
i desinteressada de catequistes, monitors/res, voluntaris/es. Moltes gràcies, ben de cor!

*************
Col·lecta Domund:
Hem pogut enviar a la Delegació de Missions: 1.667 euros, (any passat: 1.200 €). Moltes gràcies!

Agenda
Recogida de alimentos: Sábado, día 27 de octubre y domingo, día 28
Horario: ambos días: de 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, y desde las 7 a las 9 del tarde.
Lugar de recogida: En la puerta de entrada de la iglesia
Se necesita: arroz, pasta, aceite, leche, conservas y legumbres.
¡Muchas gracias!
Solemnidad de Todos los Santos – Horario de Misas:
Miércoles, 31: a las 20h: Misa de vigilia, en catalán.
Jueves, 1: a las 9h, castellano; a las 11,30h, catalán; a las 13h, castellano; a las 20h, catalán
Conmemoración de los Fieles Difuntos – Horario de Misas:
Viernes, 2: a las 9h, catalán; 12h, catalán; 20h, castellano
Catequesis de adultos “El Credo” – Segundo tema:
Martes, día 6: a las 16,30h, catalán; 20,45h: castellano.
Jueves, día 8: a las 16,30h, castellano; 20,45h, catalán.
Reuniones de padres:
Del primer curso de catequesis: Jueves, día 8: 15,30h – 18,15h – 20,45h
Del segundo curso de catequesis: Martes, día 6: 16,30h – 18,15h – 20,45h

ELS SANTS
Són aquells que han escollit ser pobres
perquè creuen que hi ha tresors més preciosos
que l’or i la plata.
Són aquells que aprenen a plorar amb els altres,
perquè creuen que tota llàgrima
es transformarà en goig.
Són aquells que han escollit ser senzills,
perquè creuen que, així, els vindrà la força
de sembrar la bellesa a la terra.
Són aquells que han escollit tenir fam de justícia,
perquè creuen que als ulls de Déu
tots els homes són iguals.
Són aquells que han escollit ser misericordiosos,
perquè creuen que fer desaparèixer la misèria
és obrar com Déu obra.

Són aquells que accepten de ser perseguits,
perquè creuen que donar la vida per amor i fidelitat
és construir una humanitat més fraternal.
Són aquells que accepten de ser insultats per causa
de Jesús,
perquè creuen que per seguir el Mestre,
cal passar per burles i creu.
Així són els sants, Senyor!
És el nom tan bonic
de tots els qui han escollit avançar
pel teu camí de felicitat.
Avui emprendré el camí amb ells!
De la pregària de Charles Singer
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