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Havent acabat el gèlid gener, donem entrada al mes de febrer, que com cada
any se’ns presenta fred en temperatures, però càlid en celebracions popu-
lars. Comencem el mes més breu de l’any amb la lluminosa festa de la Can-
delera o Purificació de Maria i Presentació del l’Infant Jesús al temple. Al
dia següent celebrarem Sant  Blai i la tradicional  benedicció dels aliments
per guarir-nos de mal de gola. Pocs dies més tard, el dia 5, en moltes pobla-
cions, seguint el costum popular es celebrarà el dia de Sta. Àgata; i avança-
rem  cap al dia 11, festivitat mariana de la Mare de Déu de Lourdes. I cap al
final de mes, el calendari ja ens marca que el 25 serà Dimecres de Cendra,
dia que es l’inici de la Quaresma com a temps de preparació per a la cele-
bració de la  Setmana  Santa i la Pasqua.
Tornant a principis de mes, amb motiu de la festa de la  Candelera, em per-
meto la llicència de recomanar la lectura pausada del començament de l’E-
vangeli de Joan 1, 1-8: “Al principi ja existia el qui és la Paraula (...) i la
Paraula era Déu. (...) i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense
ell. Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels homes. La Llum resplen-
deix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la.” És bo recordar que
el dia del nostre baptisme, els nostres padrins van sostenir a la mà una can-
dela encesa; això era i és símbol que per les aigües del baptisme ens vam
convertir en fills de Déu, que és Llum veritable. I així com Jesús, en venir
al món, va esdevenir també Llum veritable, nosaltres també som portadors
de llum en aquesta societat que, sovint, sembla caminar a les fosques. Si
ens considerem cristians de veritat, hem de ser portadors de llum, donant
testimoni de la nostra fe i actuant en tot moment com hauria actuat Jesús en
els moments difícils: amb valentia, humilitat i amor.

A.H.S.



COSES  DE  LA COMUNITAT

RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE DESEMBRE

SALDO A 01-12-008:
Llibreta a la vista 3.189,63      3.189,63

INGRESSOS:
Quotes fixes                                320,00
Donatius 2.341,00
Aranzels (Enterraments)          342,00
Traspàs de c\c                         1.300,00
Interessos 0,04      4.303,04

DESPESES:
Amortització préstecs           1.231,69
Despeses financeres              1.593,74
Electricitat                                407,01
Aigua i Gas                               357,00
Assegurances 248,47
Compres (cera) 215,48
Reparacions 290,08
Correu 1,86       4.345,79

SALDO A 30- 10-2008:
Llibreta a la vista 3.146,88      3.146,88

SALDO DEUDOR PRÉSTECS:
La Caixa 308.680,81
Claretians de Catalunya      282.000,00
Càritas 2.000,00   592.680,81

SALDO  DEUDOR  PRÉSTECS  :592.680,81 €



COSES  DE  LA COMUNITAT



ACTIVITATS PARROQUIALS

FEBRER
1  diumenge IV durant l’any
2  dilluns BENEDICCIÓ de CANDELES I MISSES 11h. i 19h.

CATEQUESI de 1er. any a les 18 h.
REUNIÓ de CATEQUISTES 20’30 h.

3 dimarts    SANT BLAI, Misses 11h. i 19h. Benediccions: fruits i pastes .
REUNIÓ de PARES de 2on. any de CATEQUESI, 20’30 h

5  dijous      Sta. Àgata, Missa de les 19 participada pel Col·lectiu de Do-
nes. 6 divendres DEJUNI VOLUNTARI
7  dissabte SOPAR DE LA FAM  Parròquia La Bordeta  20h.
8  diumenge  V durant l’any. - COL·LECTA, Campanya contra la Fam.
9  dilluns      CATEQUESI de 2on. any a les 18 h.

COMISSIÓ de LITÚRGIA 20’30 h
10dimarts REUNIÓ de PARES de 1er. any de CATEQUESI, 20’30 h

REUNIÓ de MATRIMONIS, 16’30h.
15 diumenge VI durant l’any
16 dilluns      CATEQUESI de 1er. any a les 18 h.
17 dimecres VIDA CREIXENT es reuneix a les 17 h.
22diumenge VII durant l’any, la MISSA de 12, Catequesi Familiar
23 dilluns      CATEQUESI de 2on. any a les 18 h.
24 dimarts REUNIÓ de MATRIMONIS, 16’30h.
25 dimecres  IMPOSICIÓ de la CENDRA i  MISSES 11h. i 19 h.

20h. a Sta. Teresa Jornet pels Joves
26 dijous III  ANIVERSARI de la  NOVA ESGLÉSIA
27divendres  Celebració fundacional jubilats Seguretat Social, 9’30h.
____________________________________________________________

NOTÍCIES BREUS:
- Durant la QUARESMA no es celebraran batejos.

Les misses de 12 del mes de març les animaran diferents grups.
- Alguns caps de setmana compartirà amb la comunitat claretiana i parro

quial,  un estudiant indi per familiaritzar-se amb la cultura i l’ambient
que es trobarà quan s’ordeni de sacerdot, l’any vinent.

- El 8 de març a la casa d’Espiritualitat dels claretians de Vic hi haurà un
recés per matrimonis amb criatures (demaneu informació al despatx)

- Ha començat el servei d’acolliment els dilluns de 10 a 13, en els locals
parroquials. Atent la gent una assistenta de Càritas i personal volunta-
ri de la parròquies de Balàfia i Secà


