
 

VIDA CREIXENT 

Hem començat un nou curs. Les circumstàncies epidèmiques no ens deixen veure 

prou clar com el continuarem. Sigui com sigui, l’hem començat. Les dificultats no es 

veuen abans que arribin, sinó al moment que es fan presents. Això no vol dir que 

tinguem certa previsió de futur i que, veient signes, discernim actuacions i prenguem 

compromisos. No anem bé quan les autoritats sanitàries ens demanen aforaments 

reduïts i organitzen manifestacions contra aquestes decisions. “Volem” però “que ho 

facin els altres”. Estem en un “caos” que ben bé no sabem com sortir-ne. 

Precisament el temari de “Vida Creixent” 

d’aquest curs va per aquí. Saber trobar 

harmonia en la nostra vida. Unes notes 

musicals desentonades, agravien les oides. 

Una vida desordenada, no dóna sentit al fer i al 

ser de cada dia. I avui tenim una vida social i 

privada gens harmoniosa. Ho constatem cada 

dia. No cal exemples. Si som clarividents els 

veiem cada dia. 

“Vida Creixent” és un moviment d’Església per la gent gran (que no vol dir vella) a fi 

d’anar creixent en maduresa i amb seny per anar afrontant els “nous temps” que es 

van fent presents; no només les debilitats i fragilitats que hi són, sinó també les 

esperances i joies de cada dia, que també hi són. 

Començarem aquestes trobades aquest proper dilluns, dia 5, en les que 

haurem de respectar els que les autoritas sanitàries ens demanen: 

 Grups reduits. Potser haurem de fer més d’una sessió amb un nombre concret. 

Aquests dilluns, però ens aplegarem totes les persones que s’hi apuntin a la sala 

Parroquia, a les 5 de la tarda. 

 Distància. D’aquí que ho fem en un espai més ampli a fi de poder estar separats 

 Mascareta: Ja la portem normalment 

IMPORTANT: 

 Cal que noves persones s’hi incorporin. Persones que vulguin aprofundir en tenir 

“equilibri” en la seva vida. 

 Recordem que no és un moviment de dones i viudes, que també, sinó de persones 

grans que tenen inquietuds humanes i cristianes. I això és valid per als homes i per 

les dones. 

 Cal, abans de la reunió, haver-se llegit el tema que toca i haver-se fet aquestes 

dues preguntes 
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 Què hi veig en el tema? 

 Què em diu? 

I a partir d’aquestes preguntes fem la reunió amb l’aportació de tots i totes els qui 

formem part del grup. 

****************************************** 

 

INICI DE LA CATEQUESIS 

Aquest proper dimecres, dia 7, ens trobarem tots 

els grups de catequesis a l’església per iniciar 

aquest curs 2020–2021. Des d’aquí se’ls 

acompanyarà als locals que hauran d’anar cada 

dimecres. 

Aquest curs ens hem trobat ja en que un grup de 

catequesis no teníem cap catequista voluntari. I, 

tal com van les coses, aquesta realitat augmentarà 

cada any. D’aquí que ens cal anar mentalitzant que la catequesis és una missió dels 

pares i de la família. La Parròquia pot acompanyar i il·luminar aquesta tasca, però mai 

suplir els pares i mares. 

S’ha demanat, doncs, als pares i mares de tots els cursos que sorgeixin nous i noves 

voluntàries per aquest servei.  

És aquest un problema que es va estenen a totes les parròquies; i augmentarà ja que 

la majoria de catequistes són persones molt grans i aquestes, en les circumstàncies 

actuals, són persones de risc alt i ho hem de comprendre. 

Les dificultats, sempre ho hem dit, no són perquè ens vencin, sinó per vèncer-les. Ara 

sou els pares i mares que heu de donar solució al nou problema que se’ns planteja. 

 

REUNIÓ DE VIDA CREIXENT 

Tal com exposem en aquest mateix Full la tindrem aquest proper dilluns a les 5 de 

la tarda i a la Sala Parroquial (Baixos de la rectoria) 

Insistim: cal que s’hi incorporin noves persones. Algunes de les que venien molt 

probablement aquest any no hi seran a causa de l’edat o de mobilitat. Cal eixamplar 

el grup a persones a partir de 55 anys i que disposin de temps i tinguin inquietuds per 

aprofundir en temes importants i que ajuden a madurar vers una juvenil vellesa. 

   

                                INTENCIONS DE MISSES DEL  4 – 11  D’OCTUBRE 

 

 

Dilluns  Verge del Claustre 

Dimarts Montserrat Garcia, religiosa 

Dimecres Dantis 

Dijous Dantis 

Divendres Dantis 

Dissabte Isidre Mercadé i Montserrat Farré   /  Pere Mas Pijuan 

Diumenge 12h. Coloma Ribera 


