
 
 

 

     
    La pandèmia ha estat una font de sorpreses, també de nous 

coneixements que no teníem, com p.e. la complexitat més que 
milionària de microorganismes, éssers sense els quals no viuríem 
nosaltres. La biosfera és un misteri de vida, l’univers un misteri 
d’estrelles, planetes, una immensitat inimaginable, el cos humà 
un tremat prodigiós d’organismes. Tota la creació és un regal de 

Déu. N’anirem veient aspectes tot oferint trossos d’un 
article de R. M. Nogués, escolapi, catedràtic emèrit 
d’antropologia biològica. 

   
El que anomenem “biosfera” és el conjunt de tots els 
vivents que en una pel·lícula de poc gruix (uns pocs 
quilòmetres) recobreix el planeta amb una varietat 
fascinant de formes i processos... Els humans som una 
d’aquestes espècies que depenem absolutament dels 
vegetals, sense els quals desapareixeríem, i que vivim, a 
més a més, de depredar animals atesa la nostra 
dieta...Tenim, a més, una íntima dependència dels micro-
organismes. En el nostre propi cos, per dins i per fora,, 
cadascú de nosaltres  té milers de milions de 
microorganismes de centenars d’espècies diferents, amb 
els quals convivim i als quals devem la bona salut, i 

eventualment la contaminació malaltissa pel desequilibri 
d’aquesta convivència. Els microorganismes amb què convivim 
en el nostre propi cos tenen unes proporcions impressionants. Es 
considera que tenim en el cos (pell, sistema respiratori, digestiu, 
urogenital... deu vegades més de bacteris que de les nostres 
pròpies cèl·lules...Això és un bon advertiment per a tots els que 
pensen que els humans podem ser substituïts per robots! (El 
Pregó, n. 582, R.M. Nogués) 
 
 
 
 
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) 

Dissabte,      dia 12:   A  les 20,00: Missa (dif. Núria Colomer i Llosas; 
flia. Costa Rosanas; flia. Serra Costa; flia. 
Muntadas Roca) 

DIUMENGE,  dia 13:  A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep 
Ribas i Modesta Sala; 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 1638 
Diumenge XXIII durant l’any 

6 de setembre del 2020 

què ens fa descobrir 
el covid-19? 



 
 

 

la campana avisa     CASALOT: El Consell Pastoral ha felicitat els monitors per la 
gran tasca que han fet durant aquest curs, per internet i amb les 
colònies, malgrat el contratemps del covid-19. 

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ:  Ja es poden 
venir a apuntar els nens i nenes que l’any vinent vulguin fer la 
Primera Comunió. 

BOBOG-CAMERUN: Dilluns, dia 7, a la tarda, es trobaran 
alguns membres de la delegació d’Osona amb el director 
d’Agermanament per parlar del proper curs. 

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

ENTERRAMENT: Divendres, dia 4, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Conxita Carles i Juvanteny, que morí el dia 
abans a l’edat de 94 anys. Al cel sigui! 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 136 € per Bobog-Camerun. 
Moltes gràcies.  


