
 

 

 
Aquesta pandèmia evidencia l’impacte mundial de la nostra 
forma de viure. Altres fets també ho denoten: l’impacte 
sobre el medi ambient, la desigualtat en el repartiment de la 
riquesa ...L’aposta individual i col·lectiva per una vida més 
austera i per un sistema econòmic més just ens apropen al 
model de Jesús. Ens ho recorda el darrer fragment d’aquest 
article que fa dies que presentem. 

Ja que la nostra naturalesa no ens permet ser 
'naturals', sapiguem ser modificadors i depredadors 
responsables de la biosfera. La nova normalitat demana 

saber treballar en el context d'una ecologia 
integral saludable que inclogui els 
aspectes tècnics, les reflexions ètiques i 
les actituds espirituals... La Laudato si' del 
papa Francesc està impregnada d'aquest 
esperit, tot i que no sigui un text tècnic ni 
contempli tots els aspectes... 
Això demanaria aprendre a viure 
voluntàriament per sota de les nostres 
possibilitats, actitud molt difícil perquè 
requereix molta virtut. 

Hem de tenir molt clar que aques-
ta nova normalitat no té cap possibilitat d' esdevenir real si no 
assumim tots, especialment els països rics, una actitud d'aus-
teritat responsable i la capacitat de prescindir de part d'allò 
que no és necessari i és perjudicial i injust. Sense aquesta 
actitud els propòsits només són vel·leïtats (El Pregó, Ramon 
Ma Nogués). 
 
 
DIUMENGE, dia 25:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Dolors 

Sanglas i Sánchez, cap d’any; esp. Francesc 
Clarà i Pilar Mauri; flia. Rovira Quintana; flia. 
Cuesta Corell; flia. Miró Deordal) 

Dissabte,     dia 31:  A les 20,00: Missa (difs. flia. Minoves Vilaregut; a 
la M. de D. del Sòl del Pont; per les ànimes del 
purgatori)                

DIUMENGE, dia 1:   A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Crosas 
Caballeria; flia. Costa Rosanas; famílies Rifà, 
Eskerrà, Soldevila; a la M. de D. del Sòl del Pont, 
als sants Cosme i Damià i a sta. Llúcia)  
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CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ: Dilluns, dia 21, a les 
9, les catequistes es trobaran on line, no presencialment, amb 
els pares que tenen infants per fer la Primera Comunió.    

CONFIRMACIÓ: Ja s’han començat les inscripcions per tots 
aquells nois i noies que fan 3r d’ESO i que es vulguin confirmar. 
Han d’haver nascut el 2006 o abans.  

CÀRITAS: El grup que prepara un projecte per a la gent gran 
ja s’ha reunit, aquests darrers dies amb: la Residència, 
l’Ajuntament, els visitadors de gent gran i Càritas Torelló per 
anar preparant una proposta. 

NO PREGÀRIA AL CEMENTIRI: Aquest any no es farà la 
pregària al cementiri per evitar concentració alta de persones en 
un mateix local. 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: La setmana vinent 
els mestres de l’escola de St. Bartomeu, la Monjoia, presentaran 
l’ONG Agermanament sense fronteres que treballa pel Camerun 
amb vídeos que els hem deixat, ja que no hi pot anar ningú de 
fora a causa del covid-19 

COMISSIÓ PEL COVID-19: La comissió d’experts ens 
aconsella aquests comportaments: que durant les misses parem 
la calefacció per evitar el moviment d’aire; que totes les 
reunions siguin on line, no presencials; que les parelles es 
col·loquin als bancs laterals del davant per evitar distàncies 
curtes; que els qui porten la comunió als malalts vagin amb 
doble mascareta, una FP2 i una altra a sobre. 

DONATIUS: Se n’ha rebut un 150 € per Agermanament amb 
Camerun, i un de 470 € per les necessitats de la parròquia. 
Moltes gràcies. 
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CATEQUISTES: Es reuniran dimarts, dia 20, per preparar 
l’inici de la catequesi dels infants i pares de Primera Comunió. 

CÀRITAS: Dimecres, dia 14, a les 8, es reuniran els respon-
sables dels diferents projectes que formen la coordinadora. 

El grup que analitza la possibilitat d’un projecte per a Gent Gran 
es trobarà el dimecres amb Càritas Torelló i el dijous amb 
responsables de la Residència de Roda. 

Dimarts, dia 12, Càritas Roda participarà en la reunió diocesana 
que elabora un Pla Diocesà pel 2021-2024.  

CONSELL PARROQUIAL: En la reunió que es va fer 
dimarts, dia 13, s’acordà reemprendre la majoria d’activitats, 
sempre guardant les mesures establertes, i algunes d’elles no 
presencials, sinó on-line. S’acordà també posar en marxa una 
comissió d’experts sobre la pandèmia, de cinc persones, que 
vetllessin constantment sobre les mesures a prendre en les 
activitats de la parròquia. 

CASALOT: Ja fa quinze dies que el Casalot va obrir portes i va 
començar les activitats per infants i joves de 4 a 16 anys. 
L’horari és de 2 quarts de 5 a les 7. Per suposat que tot es fa 
guardant les mesures establertes amb activitats per grups ben 
separats. Convidem els pares a portar-hi els seus fills. 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dilluns, dia 19, a 
les 7, hi ha reunió de la Comissió Executiva de Catalunya dels 
representants dels diferents projectes de la qual la nostra 
delegació en forma part. 

Dimecres, dia 21, a les 8, hi haurà trobada de tothom que 
forma part de la delegació d’Osona per veure què podem fer 
durant aquest nou curs. Totes dues reunions són on-line, per 
vídeo conferència. 

 

 


