
Com a cristià  de sempre, tradició de casa i de la majoria de la 
societat rodenca, comparteixo la meva creença posant-la a 
l’abast d’aquelles persones que pensen, com jo, que és 
perfectament combinable el viure material amb la més pregona 
espiritualitat. 

Em considero catòlic practicant si això cal dir-ho pel fet d’anar 
a l’església tots els diumenge o oir missa i llegir, de tant en tant, 
les seves lectures en les celebracions vespertines dels dissabtes,, 
col·laboració d’altra part ben minsa. Parlant d’això recordo que 
ja fa més de trenta anys el sr. Rector, mossèn Bardolet, va 
oferir-me de participar amb ell en una acte litúrgic molt nou i 
llavors gens habitual, donar la Comunió. No em vaig considerar 
persona prou digna per la transcendència del mateix i vaig 
declinar la invitació malgrat una espectacular i no compresa 
reiteració pocs dies després. 

Com tothom he tingut èpoques millors sobre el particular i 
altres més o menys indiferents, però gràcies als meus pares que 
em van sembrar la llavor de la fe, he gaudit d’aquest fil 
conductor i guia espiritual, que m’ha permès superar amb 
esperança tots els envits i daltabaixos de la vida. Aquest és el 
do que maldo, amb l’ajuda de Déu, deixar com a millor 
herència a la meva família. 

Tots els qui d’una manera o altra cooperem amb la nostra 
parròquia som conscients que cal fer-ho, no solament com a 
obligació nostra sinó també en bé de tothom, però a l’ensems 
us vull dir que ho sentim com a propi, us ho volem transmetre i 
alhora gaudir a consciència d’un deure complert i pau de cor i 
d’esperit. 

                                                      Joan Sala i Pujol 

 
 
DIUMENGE,dia 20:  A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramon 

Subirana i Ramona Muntadas; en acció de gràcies 
de DPS; mare demanant un ajut pel seu fill a la M. 
de D. del Sòl del Pont)  

Dilluns,        dia 21:    A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (per les 
ànimes del purgatori) 

Dimarts,       dia 22:    A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (dif. Jesús 
Roquer i Sansalvador) 

Dimecres,    dia 23:    A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (en ac. de gr. 
a la M. de D. del Sòl del Pont per un favor rebut) 
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Dijous,         dia 24:    A les 19,00: Rosari, Novena i Missa (difs. 
germans Joan i Ramona Rosanas) 

Divendres,   dia 25:    A les 19,00: Rosari, Novena i Missa  (difs. Miquel, 
Dolors, Montserrat i Dolors de flia. Vilar; flia. Tañà 
Rifà)  

Dissabte,     dia 26:    A les 20,00: Missa (difs. Concepció Morató i Bau; 
Rosa Masoliver i Sanglas, cap d’any; esp. Miquel 
Vilar i Dolors Fontserè; Dolors i Montserrat Vilar)  

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) 

 
 
 
 
 
 
ORACIÓ I AMISTAT: Es trobaran el dimecres, dia 23, a les 
5, per fer una estona de pregària i d’amistat. 
 
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Dissabte, dia 26, a 2 
quarts de 5, es trobarà el grup de matrimonis joves per revisar 
la seva vida i la seva fe. 
 
MISSA FAMILIAR: Serà el proper dissabte, dia 26, en la 
que també es celebrarà la missa de final de curs del Casalot. 
 
PRIMERA COMUNIÓ: Divendres, dia 25, és el darrer dia 
de catequesi de preparació a la Primera Comunió ja que els 
dies 2 i 3 de juny es celebraran primeres comunions. 
 
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. 
 
ENTERRAMENT: Diumenge, dia 13, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Ramona Montero i Martos, que morí el 
divendres a l’edat de 97 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 10 € per la parròquia i un 
de 20 per Càritas. Moltes gràcies. 
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