
 

 

     cultes de la setmana 
     

     viure en l’esperança 
     

   comunitat de st. egidi 
    

 
 

Última setmana d’advent. Portem una colla de setmanes 
preparant-nos per celebrar amb joia l’arribada de Jesús, que és 
el centre de la nostra fe i el nostre guia. Llegim a l’evangeli: 
Feliç aquell qui no em rebutjarà (Mt 11, 6). Seguint-lo a ell, 
tots els gestos de voluntarietat que es fan són llum i força per 
aquells que més ho necessiten.  
 Venen dies de trobades familiars, estar amb coneguts i 

compartir bons moments 
amb ells. Recordem que hi 
ha persones que estaran 
lluny de les seves famílies, 
altres que estan soles i 
d’altres que no es poden 
reunir. 
 Sant Egidi és una 
comunitat catòlica dedicada 
a la pregària, a l’evange-
lització i sobretot ofereix 
ajuda als desvalguts, sols i 
necessitats. Són moltes les 
actuacions que fan i cal 
assenyalar, en aquestes 
dates, l’organització del dinar 

de Nadal que, des de fa una colla d’anys, es fa a Barcelona. 
Un bon signe d’esperança. 

 
 

 
DIUMENGE, dia 18:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Carme Ribas i 

Vergés; a les ànimes del purgatori, a Sta. Llúcia 
i St. Antoni; a St. Sebastià i St. Francesc Coll) 

Dissabte,     dia 24:      A les 17,00: Missa a la Residència 

Dissabte,     dia 24:      A les 20,00: Missa del Gall (dif. Josep Port i 
Codina) 

DIUMENGE,dia 25:   A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Roca 
Fontserè; Rosa Vilaseca i Navarro; esp. Dolors 
Carós i Antonio Garcia; Pere Novellas i fill 
Miquel; a les ànimes del purgatori)  

DIUMENGE,dia 25:   A les 12,00:Missa cantada a St. Miquel de la 
Guàrdia (difs. de Les Masies de Roda) 

ANY XXXIX+ Núm 1730 
Diumenge XIV durant l’any 

3 de juny del 2022 

ANY XXXIX+ Núm 1750 
Diumenge IV d’ADVENT 
17 de desembre del 2022 



 

 

la campana avisa     

PER AJUDAR A LA VERITAT sobre algunes informacions no correctes 
 
Des de fa temps hi ha algú que escampa  falsedats en relació a la Parròquia. És per aquest 
motiu que el Consell Parroquial ha cregut convenient fer aquesta nota per tal d’oferir una 
informació verídica a tothom. 

 Aquesta persona afirma repetidament en diferents xarxes socials (Facebook, Instagram) i 
mitjans de comunicació que la Tecla Sala va donar l’Escola Sant Joan al poble, i que la 
parròquia se n’ha apropiat indegudament. A més assegura que la parròquia cobra un 
lloguer de 3.000 € mensuals a l’Ajuntament.  I atribueix, també, la propietat de l’edifici de 
les monges al Bisbat de Vic. 

 Davant d’aquestes declaracions que falten a la veritat puntualitzem que la parròquia va 
rebre la propietat de l’escola per desig exprés de la senyora Tecla Sala, i així consta en el 
document de les escriptures fetes davant notari. Per tant, la Parròquia en té la propietat 
per voluntat expressa de la Tecla Sala, i no podem oblidar que la Parròquia forma part del 
poble i té una projecció social en el poble.  

D’altra banda, la Parròquia va fer un contracte de lloguer amb l’Ajuntament, per traslladar-
hi l’Escola de Música, de 700 € mensuals, i en cap cas de 3.000 €. Aquesta informació és 
pública i es pot consultar a l’Ajuntament, o bé es pot fer la comprovació a través de la 
comptabilitat de la Parròquia. Cal tenir present que els ingressos de la Parròquia en la seva 
major part es dediquen a accions socials, prou conegudes, que reverteixen en tot el poble.  

A l´últim també puntualitzem que la propietat de l’edifici de les monges pertany a la 
Congregació de les Dominiques de l’Anunciata i no al Bisbat de Vic. Aquesta informació es 
pot verificar a través del Registre de la Propietat. 

Considerem que per respecte a la ciutadania la difusió pública d’informació ha de ser 
sempre rigorosa, contrastada i verídica. 

 
 
 
 
 
 

MISSES DELS DIES DE NADAL: Cal tenir present que el 
dia 24, a les 5, hi haurà la Missa del Gall a la Residència, i a la 
parròquia a les 8. El dia de Nadal a les 12 hi haurà missa a St. 
Miquel de la Guàrdia. 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Dimecres, dia 21, a les 8, hi 
haurà la celebració del Perdó per ben preparar-nos per Nadal. 

FIRA DE PONT A PONT: És aquest diumenge,  dia 18. 
Càritas i Agermanament amb Camerun hi tenen les seves 
paradetes que cal visitar. 

GRUP LLOANÇA: Dijous, dia 22, a les 4, els components del 
grup deixaran l’església neta i polida. Moltes Gràcies. 

CÀRITAS: Es necessita una estufa de butà. Comunicar-ho als 
tels. 630104478 i 938541024. Moltes gràcies. 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 120 € per les necessitats de 
la parròquia, un de 20 i un de 100 per Bobog-Camerun i un 
de 20 i un 50 € per Càritas. Moltes gràcies.. 

 

 


