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Llei europea de protecció de dades.
Després de 2 anys de ser aprovada, ja està en vigor una llei que apotarà pau
i seguretat a les nostres cases: Ningú, sense permís concret, explícit i
exprés podrà trucar-nos per telèfon, ni oferir-nos a casa nostra res, ni
enviar-nos correus electrònics que no haguem demanat!.
Això ens afecta també al Fent Camí que envia centenars de fulls als qui ho
heu desitjat i demanat de paraula o per escrit. Aquesta llei diu que no és
suficient, cal que ens feu arribar un text que digui: ACCEPTO REBRE
EL FULL FENT CAMÍ PER MIJÀ ELECTRÒNIC FINS QUE NO
DIGUI EL CONTRARI.

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES
Baptismes:
LES OLUGES (Santa Engràcia): El 26 de maig va rebre el Sagrament
del Baptisme el nen Gerard Rubio i Carreres, fill de Jordi i Mª Camí.
TALAVERA: El 20 de maig va rebre el Sagrament del Baptisme la nena
Maria Pont i Ramos, filla de Dídac i Anaïs.
TALAVERA: El 20 de maig va rebre el Sagrament del Baptisme la nena
Júlia Pont i Ramos, filla de Dídac i Anaïs.
SANTA FE: El 12 de maig va rebre el Sagrament del Baptisme el nen
Genís Gras i Garriga, fill de Josep Mª i Olga.
Enhorabona.
Matrimonis.
ELS CONDALS: El 19 de maig van rebre el Sagrament del Matrimoni:
Sergi Darder i Vila, de Berga i
Anna Compte i Vilaró, de Tàrrega.

SANT RAMON: El 12 de maig reberen el Sagrament del Matrimoni:
Genís Bobet i Martínez, d’Agramunt
Laia Costa i Canas, de Sant Cugat del Vallés.
Per molts anys.
Defuncions.
SANT GUIM DE FREIXENET: El 26 de maig morí a Montfalcó Gros Mas Vilà, als 85 anys, Rosendo Carulla i Rosinés, casat amb Isabel
Rosinés i Arques.
CERVERA: El 21 de maig morí als 64 anys Manuel Muñoz i Montiel,
casat amb Montserrat Teixidó i Galan.
CASTELL DE SANTA MARIA: El 16 de maig va morir a Igualada, als
90 anys, Pere Gras i Majà, Montserrat Sapera i Guitart.
CERVERA: El 16 de maig morí als 94 anys Rosa Farrés i Bertran, viuda
de Pau Calvet i Fontanelles.
PRENYANOSA: El 14 de maig morí a Igualada, als 89 anys, Rosa Ubach
i Llorens, casada amb Pere Vendrell.
CERVERA: El 14 de maig morí als 76 anys Ramona Argelich i Brichs,
casada amb Francisco Tàsies i Xuriguera.
GUÀRDIA LADA: El 13 de maig morí a Lleida, als 75 anys, Josep
Segarra i Rialp.
El nostre condol als familiars.
Horaris.
Divendres, 8 de juny (Festa del Sagrat Cor de Jesús).
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia (Presidida pel Sr. Bisbe).
(També hi haurà la inauguració d’una placa commemorativa).
Dissabte, 9 de juny.
HOSTALETS: 8 vespre.
LA RABASSA: 6 tarda.
SANT GUIM DE FREIXENET: 7 tarda.
Diumenge, 10 de juny.
AMETLLA: 11 matí
CURULLADA: 11 matí.
FERRAN: 12 migdia.
GRANYENA: 1/4 d’una migdia.
LLOR: 10 matí.
OLUGES: 2/4 d’una ,igdia.
MONTPALAU: 11 matí.
SANT ANTOLÍ: 12 migdia (Missa comunitària).

SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT GUIM DE LA PLANA: 2/4 d’una migdia.
SANT PERE DELS ARQUELLS: 11 matí.
SANT RAMON: 12 migdia.
VERGÓS DE CERVERA: 2/4 d’onze matí.
VERGÓS GUERREJAT: 10 matí.
Dissabte, 16 de juny.
HOSTALETS: 8 vespre..
SANT GUIM DE FREIXENET. 7 tarda.
Diumenge, 17 de juny.
BELLMUNT: 10 matí.
CASTELLNOU D’OLUGES: 11 matí.
CIVIT: 11 matí.
FERRAN: 12 migdia.
FONOLLERES: 11 matí.
GRANYENA: 1/4 d’una migdia.
MANRESANA: 10 matí.
MONTOLIU: 11 matí.
OLUGES: 2/4 d’una migdia.
PALLEROLS: 3/4 de 10 matí.
PORTELL: 11 matí.
SANT ANTOLÍ: 12 migdia.
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT GUIM DE LA PLANA: 2/4 d’una migdia.
SANT RAMON: 12 migdia.
SANTA FE: 1 migdia.
TALAVERA: 2/4 d’onze matí.
.

PRIMERES COMUNIONS
SANT RAMON , 13 de maig:
Gerard Balcells i Tolosa, de Sant Ramon.
Laia Balcells i Tolosa, de Sant Ramon.
Sara Romero i Farran, de Gospí.
TALAVERA, 20 de maig:
Mariona Pont i Lombardo.
Sant Antolí. Vida Creixent. El dilluns, 28 de maig hi haurà la reunió de
Vida Creixent a 2/4 de 5 de la tarda.....
....

CONFIRMATS O LLICENCIATS?
Abans, a fi d'indicar la condició militant del confirmat, ens deien que el
sagrament de la confirmació ens feia soldats de Crist. Ara hauríem de dir que
ens llicencia.
Al Concili Tarraconense es va fer cèlebre l'acudit dels coloms. Diu que tres
capellans parlaven de la manera d'allunyar els coloms de l'església, perquè ho
desgraciaven tot. «jo», deia l'un, «de tant en tant en faig una agafada, els porto
vint quilòmetres de lluny, però, quan arribo, ja me'ls torno a trobar al mateix
lloc». «Jo», deia l'altre, «els tiro algun tret per a escarmentar-los, però l'endemà
ja hi tornen a ser». «Doncs jo», deia el tercer, «els vaig batejar, els vaig donar la
comunió i els vaig confirmar, i ja no n'he vist mai cap més»
Crec que es va fer bé de retardar l'edat de la confirmació, perquè els nois
puguin fer una opció més lliure i conscient. Però això no ha acabat de resoldre
les coses. En una reunió de catequistes de confirmació es feien tres
constatacions que em van fer pensar.
Primera: els nois eren poc formals, qualsevol excusa era bona per a faltar a la
catequesi. Malament, vaig pensar, perquè la confirmació és tot justament el
sagrament de la responsabilitat eclesial.
Segona: els nois es mostraven molt passius, els costava molt de participar.
Malament, també, perquè la confirmació és el sagrament de la veu activa, del
protagonisme a l'Església, que perfecciona el baptisme especialment en la línia
eclesial i missionera.
Tercera: els nois es donen vergonya d'anar pel carrer amb un Nou Testament o
un llibre religiós. Doncs, quina mena de testimonis seran el dia de demà, per
molts pregons que facin el dia de la confirmació?
Jo crec que, com en l'antic catecumenat, no s'hauria de confondre la inscripció a
la catequesi de confirmació amb la recepció del sagrament. El període de la
catequesi s'hauria de concebre com un procés de recerca, de tempteig,
d’experimentació, que, en cas d'esdevenir satisfactori, podria donar pas a la
decisió i postulació del sagrament.
I per a l'admissió a la confirmació. s'haurien d'exigir almenys aquestes dues
coses: aprendre a pregar i posar-se en camí. Aprendre a pregar suposa la
descoberta personal de Déu i de Jesús; Aprendre a adreçar-se a ells com a Algú.
I posar-se en camí vol dir haver fet opció per jesús, haver-se decidit pel seu
camí i per la seva causa, encara que sigui de manera molt incipient.
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