
 

 

     cultes de la setmana 
     

 
Aquest divendres passat, dia 17, a partir de quarts de 7 es van 
anar omplint cotxes amb destí a Sta. Magdalena, edats ben 
diferents, des de 8 anys fins a 80, maneres de pensar amb 
accents diversos, amb una gamma ben ampla dins l’escala 
social, tots amb ganes d’encetar el curs de la comunitat 
parroquial aplegats a l’esplanada de darrere l’església. És el 
retrat de les 50 persones que s’hi reuniren. 
 Diferents, sí, però units per un mateix desig, voler 
pertànyer i ser membres actius d’una comunitat que vol 

empènyer tres eixos durant el 
proper curs: a/ dinamitzar la litúrgia 
ampliant el nombre de lectors, 
proposant que diferents persones 
facin pregàries des dels seus llocs, 
convidant a participar fent comen-
taris a les lectures, exposant 
testimonis personals al final de les 
eucaristies..., b/ cuidar els més 
necessitats i pobres, tant d’aquí 
mitjançant Càritas, com del 
Camerun amb l’ajuda d’Agerma-
nament, i c/ estar oberts al poble 
amb xerrades sobre temes d’ac-
tualitat, amb els vídeos ja coneguts, 

amb alguna pel·lícula, atents a qualsevol servei ciutadà.   
 Les lectures que s’hi llegiren ens recordaven que “la joia 
es renova quan vivim la fraternitat”, que a les primeres 
comunitats “tots els creients vivien units, eren constants a 
assistir unànimement al culte del temple i prenien junts el seu 
aliment amb joia i senzillesa de cor”. 
 Una trobada fruit de la col·laboració de moltes 
persones, com passa en tants serveis a la parròquia, esperit que 
hauria d’acompanyar tots els creients. 

 
  

DIUMENGE,dia 19:  A les 11,00: Missa cantada (dif. Emília 
Casacuberta i família) 

Dijous,        dia 23: A les 11,00: Ofici de Festa Major (difunts de la 
parròquia) 

                                       Dissabte,     dia 25:  A les 20,00: Missa (dif. Miquel Pla i Jutglarl)  

DIUMENGE,dia 26:   A les 11,00: Missa cantada (dif. Miquel Freixa) 

ANY XXXVIII+ Núm 1689 
Diumenge XXV durant l’any 
19 de setembre del 2021 

la joia es renova quan 
vivim la fraternitat   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

la campana avisa     FESTA MAJOR: Dijous, dia 23, després de l’ofici es farà 
l’ofrena floral a la Mare de Déu i el batlle dirigirà unes paraules  
tot dins l’església parroquial a causa de la pandèmia i de la 
poca cabuda a la capella del Sòl del Pont, i tot seguit es portarà 
el ram als peus de la Mare de Déu, cuidant les mesures 
pròpies de la covid. 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dilluns, dia 20 es 
reunirà online la Junta de Catalunya de la que formen part 
membres de la nostra delegació d’Osona. 

Dimecres, dia 22, al matí, exposició i xerrada a un grup de 100 
alumnes de l’IES M.Martí i Pol que durant el primer trimestre 
faran uns crèdits sobre Camerun i confeccionaran bosses amb 
dibuixos fets per ells per ser venudes. 

CÀRITAS: Dilluns, dia 20, a partir de les 8 del matí 
s’arrencaran, es colliran i s’ensacaran les patates que Càritas té 
als camps cedits al costat de l’escola Emili Teixidor. Tots els 
voluntaris que hi vulguin donar un cop de mà seran molt ben 
rebuts. 

PRIMERA COMUNIÓ: Tots els pares que vulguin que el 
seu fill/a es prepari per a la Primera Comunió poden venir al 
despatx els divendres a partir de les 5. 
 

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


