
la campana avisa     

He sentit a dir que pujant al cel escoltem música, vol dir que 
els àngels riuen i preguen. Una imatge potser un xic naïf, però 
que reflecteix una realitat. La música no només amanseix les 
feres, sinó que ajuda a sublimar l’esperit de l’home. Ho crec 
tan fermament que els servei musical que aporto a la 
comunitat el considero un complement essencial a la lloança 
de Déu. 

Aviat farà cinquanta anys que em moc musicalment per Roda, 
els seus centres educatius i, per suposat, la parròquia. 

Considero una gran sort poder ajudar a dignificar les litúrgies, 
les pregàries i les trobades comunitàries a través de la música. 
Tot servei als germans enforteix la fe; i al tractar-se d’un acte 
lliure de voluntat, només troba la gràcia que ens ofereix el Pare 
quan ens donem als altres. 

Des del rei David, passant per tots els autors dels salms i càntics 
de l’Antic Testament fins a l’Hosanna al Senyor, plau a Déu la 
lloança digna que li oferim amb els nostres cants, amb la nostra 
música. 

Per mi la música és fruit de l’esperit, és sentiment i lloança al 
Pare que confirma la nostra adhesió a Crist. 

                                                                 Xavier Baurier 

 

 
DIUMENGE,dia 21:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Lluïsa Garcia, 

Sda. Flia.; Florentina Serrat i Orra, Sda. Flia.; 
Rosalia Rodríguez i Riera; Sebastià Sorinas i 
Roma; pels Tonis)  

Dissabte,     dia 27:    A les 20,00: Rosari i Missa (pels Tonis difunts; 
difs. Joan Taanaà i Rifà; per les ànimes del 
purgatori) 

DIUMENGE,dia 28:  A les 11,00: Missa cantada (dif. Joan Trias i 
Torras, cap d’any; en acció de gràcies a la Mare 
de Déu de Núria)  

 
 
 
FESTA DELS TONIS: Es celebra avui diumenge, dia 21, 
amb la benedicció dels animals a les 12. 
 
ORACIÓ I AMISTAT: Els membres del grup es trobaran el 
dimecres, dia 24, a fer pregària i amistat com cada mes. 
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la campana avisa     CONFIRMACIÓ: El grup que es prepara per a ser confirmat 
es trobarà el proper divendres, dia 26, a les 4 de la tarda. 
 
PRESENTACIÓ DEL DIPLOMATARI: Divendres, dia 
26, a les 8, al Museu de l’Esquerda es presentarà el llibre 
Diplomatari del fons de pergamins medievals de l’Arxiu 
Parroquial de Roda, treballat per les autores rodenques Irene 
Llop i Núria Sadurní, un vertader tresor que aquestes dues 
investigadores ens posen a les mans. 
 
ENTERRAMENTS: Diumenge, dia 14, es celebrà el 
Funeral i l’Enterrament de Pepeta Prat i Reixach, que morí el 
divendres a l’edat de 98 anys. El mateix diumenge el de Maite 
Arimany i Camps, que morí el dia abans a l’edat de 73 anys. El 
dimarts, dia 16 el de Dolors Obiols i Sala, que morí el dia 
abans a l’edat de 96 anys. Divendres, dia 19, el de Marina 
Carbonell i Feliu, que morí el dia abans a l’edat de 93 anys. Al 
cel siguin!  
 
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 20 € per les necessitats 
de la parròquia, tres de 50 i un de 100 com a beques per nens 
de Bobog, i un de 50 per Càritas.	Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


