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testimonis parroquials

El meu vincle amb la parròquia va començar de molt petita…
sempre havia anat amb la mare a la missa d’11 dels diumenges
o amb la iaia a la missa dels dissabtes. Al principi, era un simple
hàbit de cada setmana, però a poc a poc vaig anar descobrint
la fe i va ser una opció de vida.
A l’adolescència em vaig vincular al Casalot –com a nena i com
a monitora–, vaig formar part del grup de confirmació, del grup
d’Hora-3, i vaig començar a viure la fe des de la música. Als 14
anys vaig aprendre a tocar la guitarra i vaig començar a tocar
amb el grup de guitarres Xúmbala, després vàrem crear el grup
d’Altaïr i, avui, 20 anys després, som un grupet de 8 noies que
donem una mica més de vida a les misses familiars i Casalot
dels dissabtes, entre d’altres celebracions.
Amb certa continuïtat, sempre he anat participant en les
activitats de la parròquia, tot i que potser de manera discreta.
Vull dir que no he fet grans coses, però personalment la
recompensa ha estat molt gran, m’ha servit per créixer
interiorment i educar-me en la fe, desenvolupant valors com el
servei, la gratitud i el compromís. I és que la recompensa és
molt gran quan pots fer de la teva afició un servei per a la
comunitat. Jo visc la fe sobretot a través de la música: cançons i
lletres aparentment simples, però amb un ampli contingut
religiós i reflexiu.
A més, penso que en el moment actual, és vital i necessari
posar una mica de música i sensibilitat en el nostre dia a dia,
però potser encara és més important que siguem capaços de
parar-nos, saber escoltar i dedicar-nos uns minuts a nosaltres
mateixos, ja sigui a casa, a l’església, etc. I la música, n’és una
gran aliada. A mi, si més no, m’ajuda a fer-ho.

Elisenda Pla

cultes de la setmana

DIUMENGE,dia 27: A les 11,00: Missa cantada (difs. Conxita Crespi i
Mallerach, cap d’any; Dolors Obiols i Sala; Mingo
Parramon i Cirera; Josep Font i Juvanteny)
Dilluns,
dia 28: A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (a la M. de D.
del Sòl del Pont en acció de gràcies)
Dimarts,
dia 29: A les 19,00: Rosari, novena i Missa (difunts de la
parròquia)
Dimecres, dia 30: A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (dif. Ramon
B. i Font)

cultes de la setmana

la campana avisa

Dijous,

dia 31: A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (per les
ànimes del purgatori)
Divendres, dia 1: A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (per tots els
voluntaris de la parròquia)
Dissabte, dia 2: A les 20,00: Missa (dif. Pepita Prat)
DIUMENGE, dia 3: A les 11,00: Missa cantada (a la Sda. Flia. a
intenció de Rosa Maria; per les ànimes del
purgatori)
A les 12,00: Missa cantada durant la qual una
colla d’infants faran la Primera Comunió

CASALOT: Dissabte, dia 2 i diumenge, dia 3, infants, joves,
monitors i pares celebren el final de curs i la darrera festa
commemorativa dels 25 anys. Ho faran amb la missa del
dissabte, quedant-se després a dormir als locals, i el diumenge,
amb els pares, faran jocs i un dinar tots junts.
CÀRITAS: Dissabte, dia 2, a les 9, hi haurà l’Assemblea
Diocesana de Càritas al seminari de Vic. Càritas Roda hi estarà
representada pels seus voluntaris.
PRIMERES COMUNIONS: Es celebraran el dissabte, dia 2
a les 8, i el diumenge, dia 3, a les 12.
GRUP LLOANÇA: Dijous passat, dia 24, les feligreses que
es cuiden de la neteja de l’església la deixaren ben polida com
fan cada mes i mig.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per les necessitats de
la parròquia i un de 50 € pels nens de la maternal de BobogCamerun i un de 50 € per Càritas. Moltes gràcies.

