26 de Gener de 2020

EL DIUMENGE, DIA 9 DE FEBRER
PROJECTE AMB EL QUE COL·LABORARÀ
L’ARXIPRESTAT DE BANYOLES:
Formació especialitzada per a professors de Formació professional a
NACALA (Moçambic-Âfrica).
Es pretén impartir un curs intensiu de tres setmanes a 50 professors
dels Instituts de Formació Professional (nivell bàsic) per tal
d’aconseguir el certificat que els permeti poder donar classes al Nivell
mitjà.
El cost del Projecte puja a 21.421 Euros
Mapa tret de «Mundo Negro» maig 2019

APLEC A SANT MER

TELÈFON I PREGÀRIA

El proper diumenge, 2 de
febrer, a l’ermita de Sant Mer
s’hi celebrarà l’aplec anual. Hi
haurà diferents activitats al
llarg de la jornada, destacant la
celebració de la missa a les 12
del migdia.
Aportació a CARITAS
dins la campanya de NADAL 2019-20
Església Santa Maria Caixetes

1.384,80

Parròquia Sant Pere: Caixetes

558,40

Ingressat directament al C/c de Càritas

3.450,00

Quines i fires diverses

448,67

Concert de S. Esteve a Santa Maria

926,26

Parròquia de Fontcoberta

378,20

Parròquia Vilavenut i Vilamarí

209,80

TOTAL

7.356,13

Un amic diaca em preguntà si el telèfon
entre Déu i jo funcionava correctament...
"Hi ha 7 pautes -em va dir- per a una bona
comunicació entre Deu i tu".
Llegiu-les:
- No marcar el número a cegues. Procura
marcar-lo amb cura.
- No parlar contínuament, sense descans.
Escolta la Veu que hi ha a l'altre costat del
fil.
- No telefonis només en cas d'urgència.
Truca també quan tot va bé.
- No truquis únicament en les hores de
tarifa reduïda. Fes-ho també quan costi
més.
- Si hi ha un missatge en el contestador no
oblidis de respondre de seguida.
- Si la comunicació es talla, torna a trucar-.
- I, si seguint aquestes pautes, t'és difícil
recuperar la connexió, acut a l'Esperit Sant.
Ell restablirà la comunicació.
Michel Wackenheim
"Prions en Eglise" Juliol, 1999

