ANY XXXVII+ Núm 1636
Diumenge XX durant l’any
16 d’agost del 2020

“benaurats els qui
tenen fam i set de ser
justos,
déu els saciarà”
(Mt. 5, 6)

El misteri Pasqual de Pere Casaldàliga comença en la vida, passa
per la creu i la mort per arribar a la Resurrecció. El clam dels
apòstols era: El Senyor ha ressuscitat . El nostre clam és: Pere

Casaldàliga viu al costat del Pare, i viu entre nosaltres amb el seu
testimoni.

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 16:

A les 11,00: Missa cantada (difs. germans Font
i per les intencions d’una feligresa; Joan Pont i
Carme Ribas; Ma Àngels Obiols i Prat; esp.
Ramona Muntadas i Ramon Subirana; per les
ànimes del purgatori)

Dissabte,

A les 20,00: Missa (dif. Angeleta Aumatell)

dia 22:

DIUMENGE, dia 23:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep
Puigoriol i Josefa Casas)

Dissabte,

A les 20,00: Missa cantada (dif. Carles Serra)

dia 29:

DIUMENGE, dia 30:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Hipòlit Dagès i
Antoni Colomer)

la campana avisa

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Diumenge, dia 9, el grup es
reuní a Sta. Magdalena per parlar i per compartir el sopar ja al
capvespre, després de mesos de no trobar-se a causa del
coronavirus.
EL PONT: Dissabte, dia 1, es publicà i s’envià El Pont
especial sobre Pere Casaldàliga que es pot trobar a youtube en
l’adreça: https://m.youtube.com/watch?v=V9YDAnNpr28. Si
algú encara no l’ha vist li podem enviar per whatsapp.
ENTERRAMENT: Dilluns, dia 3, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Rafael Llorenç i Llonch, que morí el dissabte a
l’edat de 85 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: En data de 17 de juliol es va rebre de
l’Ajuntament de Roda de Ter un ajut de 3.500 € pel projecte
Roda d’ajuda a les activitats extraescolars, un altre de 2.100 € ,
tots dos per Càritas i un de 1.400 € pel projecte de cooperatives
de dones del Camerun. Formen part dels convenis signats fa uns
anys i que s’atorguen anualment. Moltes gràcies.

