CAMPANYA CAP NEN
SENSE COLÒNIES
Ja s’acosta l’estiu: els infants acaben l’escola, s’acosta el pont
de Sant Joan, la piscina, el sol, la platja, potser algun viatge…,
però per a l’Esplai 0’5 de la nostra parròquia el millor de tot l’estiu
són, sens dubte, les colònies! Quines ganes tenim de viure els
que per a molts de nosaltres seran els millors dies de l'any! Serà
una setmana sencera per sortir a l'aire lliure, viure el do de la
naturalesa, compartir experiències úniques amb bons amics,
participar d'activitats, gimcanes, estones a la piscina. No ens
conformem a passar tot l’estiu estirats al sofà o tot el dia a la
platja, no! Volem aprofitar els dies d'estiu per córrer, riure, ballar,
jugar, aprendre i molt més, sempre centrats en Déu, que és qui
mou el nostre esplai. Per viure més de prop els valors i les virtuts
cristianes, com són el respecte, la humilitat, la solidaritat, i
l'amistat.
Malauradament, però, no tots els infants poden gaudir d'aquesta
experiència tan important. Hi ha famílies que volen apuntar els
seus fills a les activitats d’estiu, però es veuen frenades per
problemes econòmics. Nosaltres no desitgem que cap d'aquests
infants es quedi sense poder unir-se a nosaltres per dificultats
materials, i és per això que l'esplai concedeix beques perquè
ningú no es quedi sense aquesta possibilitat.
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Per poder acollir totes les famílies que ho necessiten s'organitza
la campanya ''Cap Nen Sense Colònies''. Els dies 18 i 19 de
Juny serem a l'atri de l'església, on us podreu informar sobre
la campanya i les colònies. Serà benvingut qualsevol donatiu,
que ens podeu fer arribar allà mateix, o el podeu entregar en
mà a algun mossèn o enviar per transferència al compte corrent
ES27 2100 3099 8922 0050 7037. I comptem també, és clar,
amb la vostra pregària, tant per a la campanya com per complir
amb èxit la tasca d'apropar els més joves a Déu.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!
Colònies d’estiu. L’ Esplai 0.5 de la parròquia organitza aquest
estiu les colònies del 10 al 17 de juliol a la casa de colònies
Mas Batllori (Pla de l’Estany). Prèviament, entre els dies 7 i
10 de juliol, tindran lloc els campaments per a adolescents,
uns de ruta entre Girona i Banyoles, i els altres a La Garrotxa,
i tots s’uniran després a les colònies.

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, dia 12
de juny, a les 5 de la tarda, reben el
Baptisme els infants Carlota Arch Garcia,
Llàtzer Camps Pérez, Gonzalo Figueroa
Egea i Pau Gubert Cuyàs. A les 6 de la
tarda el rebran Leònides Gonzàlez Creus,
Nil Gonzàlez Creus, Clàudia López
Augusto, Elisenda López Sánchez i Yeray
Martinez Alaia.
◗ Rosari pels cristians perseguits. Aquest
dissabte, dia 11 de juny, a 2/4 de 8 del
vespre, tindrà lloc la Pregària del Sant
Rosari pels nostres germans cristians
perseguits a tants països del món. A la
nostra parròquia hi ha 80 famílies que
resen el Rosari diàriament per aquesta
intenció. Les persones interessades a
fer-ho poden sol·licitar-ho el mateix dia
11, en acabar el Rosari.
◗ XII Aniversari de la creació de la diòcesi.
Dimecres, dia 15 de juny, s’escau el dotzè
aniversari de la creació de la diòcesi i
l’elevació a la dignitat de Catedral del
nostre temple. Preguem especialment
aquest dia pel nostre Bisbe, Mons. Josep
Àngel Saiz Meneses, pel seu Bisbe
Auxiliar, Mons. Salvador Cristau Coll, i per
tots els preveres, diaques, religiosos i laics
de la diòcesi.
◗ Missa familiar. El proper dissabte, dia
18 de juny, serà l’últim dia del curs en
què se celebrarà la Missa familiar a 2/4
de 7 de la tarda. A partir del dissabte dia
25 de juny, i durant els mesos de juliol,
agost i bona part del setembre, la Missa
vespertina del dissabte serà únicament a
2/4 de 8 del vespre.
◗ Exèquies. Diumenge passat, dia 5 de juny,
morí, als 86 anys, el Sr. Josep M. Torredemer
Malagarriga. Les exèquies tingueren lloc el
dimarts dia 7 de juny a la 1 del migdia.
Descansi en pau.
◗ Missa Exequial. Dilluns passat, dia 6 de
juny, en la Missa de les 8 del vespre es va
pregar per l’etern descans del nostres
germans difunts Teófilo Domínguez
Chacón, Dolores Miquelay Escuer, Antoni
Parera Avellaneda i Carmen Castro San
Román.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de
setmana té lloc la recollida mensual
d’aliments. En aquesta ocasió es demana
que es porti oli de girasol, llet i xocolata en
pols, i que seran distribuïts a les famílies
necessitades a través de Càritas.
◗ Trobada de final de curs de catequistes.
Divendres vinent, dia 17 de juny, tindrà lloc
la trobada de final de curs dels catequistes
de la parròquia. A les 6 de la tarda es
trobaran al Santuari de la Salut per celebrar
l’Eucaristia, i seguidament, a les 7, tindrà
lloc la revisió de curs a l’Hostatgeria del
Santuari.
◗ Presentació de la Miscel·lània sobre
Mn. Francesc Cima. El proper dissabte, dia
18 de juny, a les 5 de la tarda, Mons. Josep
Àngel Saiz Meneses presidirà a la Sala
Capitular de la Catedral l’acte de presentació
de la Miscel·lània de Mn. Francesc Cima i
Garrigó. L’obra, que fa temps que s'anava
preparant, és un recull d’articles sobre la
figura de Mn. Cima i la seva trajectòria.
◗ Final de curs de l’esplai. El dissabte dia
18 de juny l’Esplai 0.5 farà l’últim dia de
curs en les seves activitats durant l’any.
L’equip de monitors es troba ja ultimant
els detalls de les colònies i els
campaments.

agenda
◗ Monitors de colònies. Aquest dissabte,
dia 11 de juny, a 2/4 de 8 del vespre.
◗ Responsables de l’Adoració a Sant
Francesc. Dijous, dia 16 de juny, a les 7 de
la tarda.
◗ Voluntaris del temple. El dilluns dia 20
de juny, a les 6 de la tarda.
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