ANY XXXV+ Núm 1538
ASCENSIÓ DEL SENYOR
13 de maig del 2018

testimonis parroquials

De fet sempre he estat vinculada a la parròquia.... Hi vaig ser
batejada, vaig fer-hi la primera comunió i m’hi van
confirmar....
Quasi mitja vida (estic a punt de fer 47 anys), però col·laborarhi activament ha estat cosa de pocs anys ençà. Vaig començar
llegint lectures a la missa de diumenge. Fa un parell d’anys
entrava a formar part del consell pastoral. Les dues tasques
impliquen servei als altres. La lectura és la més “vistosa” i
quotidiana. La del consell pastoral és més greu, tot i que no hi
ha cap feina més important, una que altra, aquesta segona té el
pes i la responsabilitat de representar la resta de la comunitat,
ser-ne la veu i ajudar a prendre decisions que l’afecten.
Aquest servei, tot i ser molt modest, m’ha ajudat a enfortir la
meva vivència de la fe. No és només una opció individual a
nivell de creences; també suposa una manera de viure i passar
per aquest món.

Núria Torrent

cultes de la setmana

Dissabte,

dia 12: A les 20,00: Missa (dif. Ilda Rosa i Mina; Josep
Cristina i Fontseca, cap d’any; Jesús Roquer i
Sansalvador)
DIUMENGE,dia 13: A les 11,00: Missa cantada (difs. Núria Mayans i
Rojas, cap d’any; flia. Gurt Torres; Josep Roquer i
Sansalvador; per les ànimes del purgatori)
Dilluns,
dia 14: A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (dif. Jesús
Roquer i Sansalvador)
Dimarts,
dia 15: A les 12,00: Ofici a honor de St. Isidre (pels socis
difunts)
A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (dif. Jesús
Roquer i Sansalvador)
Dimecres, dia 16: A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (dif. Jesús
Roquer i Sansalvador; a intenció duna
feligresa(B))
Dijous,
dia 17: A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (difs.
germans Joan i Ramon Rosanas)
Divendres, dia 18: A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (dif. Ma
Àngels Serra)
Dissabte, dia 19: A les 20,00: Missa (dif. Jacint Rovira i Parareda)
DIUMENGE,dia 20: A les 11,00: Missa cantada (en acció de gràcies de
DPS)

la campana avisa

BOBOG-CAMERUN: Dilluns, dia 14, a les 7, hi ha una
trobada amb Agermanament a Barcelona sobre el que es fa a
Camerun des de Catalunya. Agermanament Roda-Bobog
també hi serà.
FESTA DE ST. ISIDRE: És dimarts, dia 15, amb ofici a les
12 al seu honor.
XERRADA A L’ARXIPRESTAT: Dijous, dia 17, a 2
quarts de 9, a la parròquia de Sta. Ma de Manlleu hi ha una
xerrada a càrrec de Mn. Joan Torra sobre: Les celebracions del
diumenge quan no hi ha capellà.
CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 18, en haver-se fet fosc, els
joves que es van confirmar fa quinze dies faran una sortida a
Cabrera per fer una estona de pregària i de silenci.
FESTA DE LA RESIDÈNCIA: Es celebra el dissabte, dia
19, amb la missa a la 1, dinar i festa de sobretaula.
MISSA A LA CAPELLA DEL SÒL DEL PONT: Les
misses dels dies feiners del mes de maig es celebren a la
capella del Sòl del Pont com cada any.
51È PELEGRINATGE A LURDES: Es celebrarà del 16 al
20 de juny. Els que ho desitgin ja es poden inscriure.
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 10, un de 20 i un de 100
€ per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies.

