29 d’agost de 2021
UN TURISTA I UN BARQUER
En una ocasió, un turista, carregat de llibres i presumint del seu gran saber, viatjava
per Amèrica del Sud i es va veure obligat a travessar el riu Amazones. Va pujar en una
de les moltes i artesanals barquetes i, mentre el barquer remava, va voler demostrar-li
la importància de saber moltes coses:
–Bon home, sabeu matemàtiques?
–Gens, ni mica –va contestar el barquer.
–Oh! Quina llàstima! Us perdeu la meitat de la vostra
vida...
Al cap d’una estona li pregunta:
–I de lletres? Quin tipus de literatura llegiu?
–Cap! Si ni tan sols sé llegir –va dir-li el barquer.
–Oh! Quina llàstima! Us perdeu l’altra meitat de la
vostra vida...
Quan eren al mig del riu, va esclatar una forta tempesta tropical. Les onades feien cruixir la fusta de la
vella barqueta, a punt d’enfonsar-se. Aquest cop el barquer, preocupat, pregunta al turista saberut:
–Senyor, sabeu nedar bé?
–Nooo! No en sé, de nedar! –va dir molt espantat l’erudit, abraçat als seus llibres.
–Oh! Quina llàstima! Perdreu la vida sencera! –digué el barquer, i continuà:
–Però no us preocupeu. Col·laboreu amb mi. Encara que jo no sàpiga tant com vós, sé
com agafar-vos perquè no us ofegueu.
PRIMERES COMUNIONS A BANYOLES
Els dos darrers cursos per la catequesi de la iniciació han estat marcats pel confinament i les indicacions del Departament de Salut i Educació, motiu pel qual les sessions s'han vist retallades. Per això es
va creure convenient no celebrar la primera Comunió al maig sinó a l'octubre per poder acabar de fer
les sessions preparatòries per la celebració.
CELEBRACIONS de la primera COMUNIÓ a Sta. Maria:
Dissabte 9 d'octubre a les 17.30h,
Diumenge 10 d'octubre a les 17.30h
Dimarts 12 d'octubre a les 11.15h,
Dimarts 12 d'octubre a les 12.30h
Els grups de les celebracions, seguint les mesures COVID per l'aforament a l'església, seran entre 10
i 12 nens/nenes com a màxim.
Cada família podrà participar a dins de l'església amb un màxim de deu persones per nena/nen.
Aquestes previsions estan fetes a partir de les disposicions del dia d’avui, però podran variar segons
l'evolució de l’epidèmia.

CONFIRMACIONS A SANT JOAN DE LES PEDRERES
Dissabte, 4 de setembre, a les 7 de la tarda
El Bisbe Francesc administrarà la Confirmació a set nois i noies que s’hi han preparat.

