
 
 

 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En aquest Càntic al sol, una pregària, St. Francesc d’Assís parla del sol, del vent, del foc, de l’aigua, de 
la terra...com a germanes, perquè considera tots els éssers creats per Déu, criatures seves, plenes de 
dignitat, no només les persones o els animals. Tota la natura és Sagrada. No en podem abusar, 
embrutar-la, destruir-la només perquè a la llarga nosaltres en sortim perjudicats, sinó perquè és una 
criatura dotada de dignitat per Déu, sagrada, mare de la qual tots venim. La natura hauria de formar 
part de la nostra espiritualitat, perquè ens convida a contemplar, a fer silenci, a reposar, a gaudir de la 
bellesa. 

 
 
 
 
 
DIUMENGE, dia 30:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Hipòlit Dagès i 

Antoni Colomer; per les ànimes del purgatori) 
 

Dissabte,       dia 5:   A  les 20,00: Missa (dif. Ramon Corominas i 
Casadejust) 

 

DIUMENGE,   dia 6:  A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramon 
Autet i Aurora Font; Ma Luisa Téllez i Colomo; 
per les ànimes del purgatori) 

ANY XXXVII+ Núm 1636 
Diumenge XX durant l’any 

16 d’agost del 2020 

cultes de la setmana 

ANY XXXVII+ Núm 1637 
Diumenge XXII durant l’any 

30 d’agost del 2020 

Lloat sigueu, Senyor amb totes les creatures 
especialment missenyor el germà sol, 
el qual és dia i per ell ens il·lumineu. 
I ell és bell i radiant amb gran esplendor, 
de Vós, Altíssim, porta significació. 
Lloat sigueu, Senyor meu, 
per la germana lluna i els estels, 
en el cel els heu fet clars, preciosos i bells. 
Lloat sigueu, Senyor meu, pel germà vent 
i per l’aire, l’ennuvolat i el serè, i tot temps, 
pel qual a les vostres creatures doneu sosteniment. 
Lloat sigueu, Senyor meu, per la germana aigua, 
la qual és molt útil i humil i preciosa i casta. 
Lloat sigueu, Senyor meu, pel germà foc, 
pel qual ens il·lumineu de nit 
i és bell i juganer i robust i fort. 
Lloat sigueu, Senyor meu, 
per la germana nostra mare terra, 
la qual ens sosté i governa i produeix fruits diversos 
amb flors acolorides i herba. 



 
 

 

la campana avisa     CASALOT: Els infants, joves i monitors del Casalot han estat 
de colònies a can Curtius de Lluçà des de dilluns, 24, fins aquest 
diumenge, 30. Des de principis de març que no s’havien trobat; 
ara ho han pogut fer guardant, però, totes les mesures sanitàries 
que demana la Generalitat. 

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ:  Com que a 
principis de març es van suspendre les sessions de catequesi es 
va acordar amb els pares que quatre nens i nenes les 
reprendrien aquesta setmana, el dimarts i el dijous , fins a finals 
de mes que faran la primera comunió; els altres vuit reprendran 
la catequesi pel març vinent, sumant-se als del nou grup que 
començarà aquest setembre. 

CAP DEL PONT: Dijous, dia 3, a les 8, es trobarà el grup de 
redactors per preparar els fulls pels propers mesos. 

ENTERRAMENT: Divendres, dia 21, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Pere Corominas i Serra, que morí el dia abans 
a l’edat de 86 anys. Dissabte, dia 30, el de Miquel Portet i 
Miquel, que morí el dia abans a l’edat de 68 anys. Al cel siguin! 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 10, un de 20 i un de 100 € 
per les necessitats de la parròquia i un de 20 i dos de 50 per 
Càritas.. Moltes gràcies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


