
 

 

  
 

La tradició diu que celebrem la Festa Major en honor a la Mare 
de Déu del Sòl del Pont el dia que sota la seva invocació va 
acabar-se una epidèmia de còlera.  Qui ens havia de dir que 
segles després estaríem en una situació més o menys semblant.  
 
La prepotència de creure’ns invencibles i la depredació que 
estem fent del medi no ens deixa veure la nostra vulnerabilitat i 
la nostra dependència a l’entorn natural. A més del greu 
problema de salut i el desbordament dels serveis sanitaris, s’hi 

ha afegit la situació econòmica provocada per 
les mesures per contenir els contagis. Situació de 
crisi que un cop més s’accentua sobre les 
persones més vulnerables i que pot fer 
augmentar molt més les desigualtats. 
 
Per això aquest any, malgrat una Festa Major 
limitada, sense els espais de festa i convivència 
que potser voldríem, celebrem més que mai la 
festa de la nostra patrona. Festegem que un any 
més som aquí vivint en plenitud i donem-ne 
gràcies. Gràcies també per tots els gestos 
d’humanitat i solidaritat, per tots els que fan 
servei i ens omplen d’esperança. 

 
La nostra pregària a la Mare de Déu és que ens ajudi a ser 
portadors d’esperança , que sapiguem portar el nostre granet 
de sorra per sortir-ne i no caiguem en els mateixos errors;  
respectant el medi  d’aquest, avançant cap a una societat 
menys individualista, amb un serveis públics dignes  i que no 
fomenti les desigualtats socials. 
 
 
   
DIUMENGE,  dia 20:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Camil Prat 

Pujol i pares; en acció de gràcies de Rosa Vila i 
flia.; per les ànimes del purgatori) 

Dimecres,     dia 23:     A les 11,00: Missa cantada (en acció de gràcies 
a la Mare de Déu del Sòl del Pont)  

Dissabte,      dia 26:  A les 20,00: Missa (dif. Miquel Pla i Jutglar)                
DIUMENGE,dia  27:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Jaume Devesa i 

Castells; famílies Clotet i Godayol; Miquel 
Novellas i pare Pere)   

ANY XXXVII+ Núm 1640 
Diumenge XXV durant l’any 
20 de setembre del 2020 

Bona festa major ! 
 

cultes de la setmana 



 

 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dilluns, dia 21, a 
les 7, hi haurà reunió virtual de tots els membres de la Junta de 
Catalunya amb participació de la Delegació d’Osona. 

FESTA MAJOR: Dimecres, a les 11, es farà l’ofici de Festa 
Major i tot seguit l’ofrena floral a la Mare de Déu del Sòl del 
Pont a la mateixa església parroquial a causa del covd-19. 

CÀRITAS: Dimecres, dia 23, a les 6 es trobarà un nou equip 
de voluntaris joves per valorar si es comença un projecte per a 
la gent gran necessitada. 

PRIMERA COMUNIÓ: Avui, diumenge, dia 20, faran la 
Primera Comunió les nenes Penèlope Aperador, Paula Sallés i 
Dana Verdaguer i el dia 27 el nen Biel López. Per molts anys! 
Els altres nens i nenes ho faran amb els de l’any vinent. 

Ja es poden apuntar els nens i nenes que vulguin fer la Primera 
Comunió l’any vinent. 

GRUP LLOANÇA: Dijous passat dia 17, l’equip d’endreça i 
neteja posà l’església a punt per a la Festa Major, com també ho 
féu el grup del Sòl del Pont. 

COMUNIÓ ALS MALALTS: Es tornarà a portar la comunió 
als malalts que ho vulguin, fent una visita molt curta i amb tots 
els mitjans de protecció. 

CASAMENT: Dissabte, dia 12, van celebrar el sagrament del 
matrimoni a l’ermita de Sta. Magdalena Guillermo Pich-Aguilera 
Ribas, nascut a Barcelona i Patrícia Núñez Bassols, nascuda 
també a Barcelona. Per molts anys! 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 40 i un de 50 € per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 

 

 

la campana avisa 


