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Parroquia
Celebració del Baptisme
El diumenge, 24 de setembre, hi hagué Celebració del Baptisme. Degut al nombre d'infants i a
la dificultat d'alguns pares en la qüestió de la
llengua, es va dividir aquesta celebració en dues:
el dia 24 de setembre i l'l d'octubre. En total foren batejats 9 infants: 6 nens i 3 nenes.
El diumenge 10 de setembi'e hi hagué la reunió
habitual deis pares de tots els infants que havien
de ser batejats.
La propera Celebració será el diumenge 26 de
novembre.
Convivèncìa sacerdotal
El dimecres 27 de setembre tingueren els mossens del sector reunió tot el dia en sessló de reflexió i estudi a la nostra Parroquia. Cada mes fan
una reunió d'aquestes en una Parroquia diferent;
aquest mes va tocar a Sta. Eulàlia. Al vespre i com
a cloenda de la jornada concelebraren la Sta. Missa, a la qual hi participaren alguns feligresos.
Festa de la Mare de Déu del Pilar
Amb motiu d'aquesta festa el dia 12 d'octubre
es celebrà la Sta. Missa a les 9 del mati.
Reunió pares Primera Comunió
El diumenge 8 d'octubre es reuniren per primera vegada els pares deis infants que desitgen
fer la Primera Comunió aquest curs 1972-73.
Una setmana abans s'havien repartit a l'església
i a les escoles uns fulls cicloestilats, en els quals
es publicaven les normes per poder fer la Primera
Comunió i un butlletí d'inscripció.
El dia 8, a la reunió, s'acabava el termini de la
inscripció.
Fora d'alguns pares que no van poder venir o
se'n van oblidar, a la reunió, pràcticament, hi eren
tots els pares. Es va parlar de la importància que
té la Catequesi per fer com cal la Primera Comunió. Tothom sap que per a rebre un Sagrament,
i per tant l'Eucaristia també, es necessita creurehi. El Sagrament és un do de Déu que será més
profitós quanta més fe i consciència tingui aquell
qui el rep. Per tant, la disponibilitat de rebre
l'Eucaristia no és una cosa que s'improvisa, sinó
que demana una preparació i un creixement de
la fe. Els infants han de desitjar fer la Primera
Comunió no perqué ho fan els altres nens, o perqué faran una festa; sinó perqué coneixen i creuen
en Jesucrist i volen ser com Ell.
També es va insistir molt en la responsabilitat
deis pares en l'educació de la fe deis filis. Tant és
així que —es va dir— el mateix interés i la mateixa preocupació que hi posin els pares, hi posará el seu fill; perqué els filis en aquesta edat
es guien pel comportament i les paraules deis
pares. Per tant, la responsabilitat deis pares també inclou, lógicament, l'educació de la fe. I quan
es parla de l'educació de la fe no s'ha d'entendre
ensenyar unes lligons o fer aprendre de memòria
unes veritats solament, sinó ensenyar-los a viure
en cristià, amb fe, esperanga i caritat cristianes.
Al final de la reunió es va demanar qui s'oferia,
com es va fer l'any passat, per fer de catequista,
ts van oferir 4 persones: 3 mares i 1 pare. Es va
acabar fent una pregària a Déu perqué tot el que
es fa fos pel bé deis infants.
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Reunió pares Confirmació
En la propera Pasqua està previst que vingui
el Sr. Bisbe a administrar el Sagrament de la
Confirmació. Farà 3 anys de l'última vegada.
Per aquest motiu es van repartir a l'església i
a les escoles uns altres fulls amb les normes o condicions per a poder rebre aquest Sagrament, amb
un butlletí d'inscripció del confirmant i un altre
d'assentiment dels pares.
El diumenge 15 d'octubre s'acabava el termini
d'inscripció. A la tarda d'aquest mateix diumenge
es va fer una reunió de pares, deis quals en faltaren bastants.
La reunió va ser per a explicar quan seria la
Confirmació, de quina manera es farà la preparació i quines són Ies obligacions deis pares. La
Confirmació, encara que no se sap el dia concret,
será més o menys el mes de maig. La preparació
es farà des de començament de curs, perqué més
que una preparació immediata, será un curs complert de Catequesi orientât cap a la Confirmació.
El Sagrament de la Confirmació, com eis altres
Sagraments de la iniciació cristiana, són —o han
de ser— I'expressió extema de la fe i de la vida
cristiana. Les obligacions deis pares són senzilles
però essencials: preocupar-se que eis fills no faltin a Catecisme, ser un exemple de vida cristiana
i assistir a totes les reunions que per al cas es
convoquin.
Es va acabar
hauria catecisme
una reunió més
i algún tema de

la reunió dient eis dies que hi
i anunciant als pares que es faria
endavant per explicar més coses
Catequesi.

Moviment infantil
Com s'havia anunciat, el diumenge 8 d'octubre,
es va obrir a la Rectoría un «Club d'espiai» per
als infants, perqué tinguin la manera d'omplir la
tarda dels diumenges. Hi ha jocs de taula (dominó, escacs, parxis, etc.) i jocs de pati (bitlles,
petanca, etc.^ Eis organitzadors són una colla de
pares i Mn. Jaume. Cada diumenge hi ha un pare
de torn que es passa la tarda amb eis infants animant-los i vetllant el bon funcionament del club.
A més del funcionament d'aquest club, cada
primer diumenge de mes hi ha la sessió de Cinema infantil.
L'equip de monitors, d'una altra manera, també
ha iniciat en aquest mes d'octubre la seva activitat. Aquest curs han proposât un nou pia i una
nova manera d'actuar. Primerament han buscat
eis grups naturals d'infants que existeixen en el
nostre pöble i han fet per manera de fer-s'hi presents i ser acceptats. Després, seguint el tarannà
i la marxa d'aquests grups miraran d'ajudar-los
i col-laborar per un espiai millor.
Perqué aquesta acciò sigui més eficaç s'han proposât també una acciò de cara ais pares deis infants, amb l'objectiu de fer-los prendre consciència de la importància de l'espiai organitzat i del
bé que pot fer als seus fills.
Catecisme Parroquial
La setmana del 15 al 22 d'octubre va començar
cl curs 1972-73 del Catecisme Parroquial. No és
certament un Catecisme de diumenge a la tarda
amb una preséncia massiva d'infants i un equip
de catequistes, com era abans; però no deixa de
tenir el seu valor i fer el seu bé. De la mateixa
manera que canvien eis temps, també canvien les
formes. L'unica cosa que interessa és que la Parroquia tingui organitzada la Catequesi.

