
 
 

Aquesta tardor, en la festa del malalt, tornaran a rebre la Unció 
dels Malalts tota una colla de persones grans i gent que no 
estan bé. Abans en dèiem l’Extremaunció, i era donada a gent 
que ja estava a punt de morir, i a poder ser que no se 
n’adonés. Això no estava ni està gaire bé, perquè fet així seria 
més un ritus màgic que un sagrament de vius, no de morts. 
 
En la Unció dels malalts demanem el retorn de la salut i la 
força de l’Esperit de Déu en un moment de flaquesa; es fa 
mitjançant la unció de l’oli, de la pregària i de la lectura de la 
Paraula de Déu, feta a poder ser en comunitat de família, o en 
comunitat de creients. 
 
És constant en l’evangeli l’atenció de Jesús vers els que estan 
malalts. A alguns els imposava les mans, a d’altres els feia un 
senyal amb saliva o fang, a la majoria els demanava si tenien fe 
en ser guarits, però els atenia a tots. És un signe central en la 
vida i en el tracte de Jesús amb la gent del seu temps. És un 
signe central avui per mesurar la fe dels creients; tot creient ha 
de tenir una actitud atenta vers els malalts, a casa, al poble, 
visitant-los als hospitals... 
 
No són els qui estan bons els qui necessiten el metge, sinó els 
qui estan malalts, deia Jesús. 
 

 

DIUMENGE,dia 28:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramona 
Rosanas i Moratona, cap d’any; esp. Pere 
Castanyer i Madrona Casellas, i filla Teresa; Pere 
Novellas Vila i Miquel Novellas Riera; difunts de la 
Penya Blaugrana)  

Dilluns,        dia 29: A les 11,00: Ofici de St. Pere (difunts de la 
parròquia) 

Dimarts,      dia 30: A les 19,00: Rosari i Missa (a la Mare de Déu del 
Sòl del Pont en acció de gràcies) 

Dimecres,    dia 1: A les 19,00: Rosari i Missa (dif.Ma Àngels Serra) 
Dijous,         dia 2: No hi ha missa 
Divendres,   dia 3: A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. Josep Ma 

Martí i Maria Pradell) 
Dissabte,     dia 4: A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada; 

en acció de gràcies pel pelegrinatge a Lurdes)  
DIUMENGE,dia 5: A les 11,00: Missa cantada (difs. Margarida 

Gallach i Pous; Jaume Salés i Sanjaume; Anton 
Vilar i fill Josep Ma) 

la unció dels malalts 
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OFICI DE ST. PERE: Dilluns, dia 29, a les 11, es celebrarà 
l’ofici a honor de St. Pere, patró de la parròquia, cantat per la 
coral Vila Formosa. 
 
CÀRITAS RODA: Dilluns, dia 29, a les 9, es trobaran tots 
els responsables dels diferents projectes o seccions per valorar 
les necessitats d’aquest moment. 
 

CÀRITAS ARXIPRESTAL: Dijous, dia 2, a les 4, es 
trobaran a Torelló representants de cadascuna de les Càritas  
parroquials del nostre arxiprestat per analitzar la situació de 
pobresa. 
 
GRUP LLOANÇA: Dijous, dia 25 a la tarda s’han trobat les 
voluntàries que escombren i netegen l’església cada mes. Hi 
seran ben acollides totes les noves voluntàries que s’hi vulguin 
sumar. 
 

CASAMENT: Diisabte, dia 27, han rebut el sagrament del 
matrimoni en David Corominas i Arumí, fill de Joan i Engràcia, 
i la Mercè Garcia Lizandra, filla de Ricardo i Pilar. Per molts 
anys! 
 

BATEIG: Dissabte, dia 27, ha estat batejada la nena Mariona 
Corominas i Garcia, filla de David i Mercè, apadrinada per 
Maica i Núria. Per molts anys! 
 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 20 €  per les necessitats 
de la parròquia, un de 100 per Càritas i un de 100 pel Nepal. 
Moltes gràcies. 
 
COL�LECTA DE CORPUS: En la col·lecta de Corpus 
dedicada totalment a Càritas es recolliren 563,64 €. Moltes 
gràcies 
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