
Si hagués de dir en quin moment vaig començar la meva 
col·laboració amb la parròquia probablement no ho podria dir 
amb certesa, ja que d’alguna manera ja ho vaig viure de molt a 
prop força anys enrere, donat que la meva mare ja hi 
col·laborava, fent precisament una de les tasques que jo faig 
actualment, i que és la d’escombrar i netejar l’església, la qual 
cosa faig juntament amb un grup de dones que periòdicament 
hi dediquem una estona, alguns dies al mes. 

Val a dir, però, degut a què cada dia ens fem més grans i que a 
vegades per altres compromisos que es tenen, el grup s’ha anat 
reduint i som menys cada vegada; voldria aprofitar l’avinentesa 
per fer una crida, una sol·licitud o una petició, tant se val, per 
tal que si hi ha algú disposat a ajudar-nos i fer-nos costat en 
aquesta tasca serà molt benvingut. 

Tal com he dit abans, doncs, la vinculació ja ve de lluny, 
primer per la meva mare i després perquè a mi mateixa m’ha 
agradat des de sempre poder col·laborar en tasques d’aquesta 
mena, de manera voluntària i desinteressada. 

Paral·lelament he col·laborat en una altra tasca, fer un estudi 
de Càritas per a recollir informació sobre el cens, la casuística i 
les condicions en les quals viu i es troba la gent més gran del 
nostre poble, per tal de tenir-ne un coneixement actual i 
poder-los ajudar. 

Ara mateix, deixant de banda la tasca de l’església, també faig 
col·laboracions periòdiques generalment setmanals a la 
Residència d’avis, bàsicament en tasques de bugaderia i cosir. 
 
      Irene Masoliver 
 
 
 
DIUMENGE,dia 26: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere 

Castanyer i Madrona Casellas, i filla Teresa; 
Domingo Roca i Terricabras; Josep Castellà i 
Ramona Vila; Maria Sanglas i Masoliver; Isabel i 
Carme Pont, i Francesc Garcia)  

Dissabte,        dia 2:   A les 20,00: Missa (difs. Florentina Serrat i Orra; 
Josep Clotet i Orriols; esp. Felip Tarrés i Maria 
Arau; Francesc Lòpez) 

DIUMENGE,   dia 3:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Genoveva 
Suriñach, cap d’any; Maria Crosas i Rusiñol, cap 
d’any; Josep Cirera i família; esp. Francesc Clarà i 
Pilar Mauri; per les ànimes del purgatori; família 
Minoves Vilaregut) 
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la campana avisa     CAP DEL PONT: Els components del grup es reuniran el 
dimarts, dia 28 a les 9 per preparar els escrits del Cap del Pont 
i l’ornamentació d’Advent. 
 
CÀRITAS: Dimecres, dia 29, al casal de Torelló, organitzat 
per Càritas del nostre arxiprestat, hi ha una xerrada de l’Ester 
Busquets sobre La idea de Tolstoi sobre el voluntariat. Càritas 
de Roda també hi serà. 
 
MARES MISSA FAMILIAR: Es trobaran el divendres, dia 
1, a 1 quart de 10, per preparar la missa familiar del dia 16 de  
desembre. 
 
VESPRES: Divendres, dia 1, a les 8, als locals parroquials es 
faran Vespres, la pregària universal de tota l’Església per cloure 
el dia. Reprendrem així les Vespres que fèiem per Advent i 
Quaresma.  
 
GRUP REVISIÓ DE VIDA: Dissabte, dia 2, a 2 quarts de 
5, a la parròquia, es reunirà el grup de matrimonis joves per 
revisar la seva vida i la  seva fe. 
 
GRAN RECAPTE: Serà els propers divendres, dia 1 i 
dissabte dia 2. Tot el que es recull a Roda de Ter i Les Masies 
es queda directament al Rebost Solidari de Roda. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un 40 €	per les necessitats de la 
parròquia i un de 30 € per Bobog-Camerun. Moltes gràcies. 
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