
Retrocedint molts anys trobo la meva vinculació amb l'Església 
de molt petita, a casa, amb els avis i els pares; eren bona gent, 
venien de pagès; a l’escola de Folgueroles havien coincidit amb 
"mossèn Cinto", segur que d'ell en van treure i també dels seus 
pares el que em varen transmetre a mi. Quins records.  
          En l'ambient de casa i en el de l'escola hi vam aprendre 
molts valors cristians, valors que sempre han fet que hagi tingut 
aquesta proximitat amb la Parròquia. També assistia a les 
misses matinals diàries, a les 7, acompanyant la padrina; 
m'agradava anar-hi, al principi per cantar. I així a poc a poc 
mentre m'anava fent gran, anava creixent en mi la connexió 
amb Déu, amb Jesucrist i la proximitat amb l'Església. La 
pregària, des de nena i en moments difícils com la malaltia i la 
posterior mort del meu pare, ha estat per mi una necessitat 
sempre, tot i que hi ha èpoques que la intensitat disminueix. 
          Molts anys vaig fer Catequesi, una temporada llarga ho 
vaig deixar i llavors mossèn Ramon em va repescar. Sempre he 
dit que és la Catequesis, amb els nens, amb els llibres amb què 
aprenien ells i les lliçons del mossèn, la que em va servir i molt 
per aprendre i per a reforçar la fe, de la que a vegades he 
tingut els meus dubtes i alts i baixos.   
          Mossèn Bardolet em va oferir de donar la comunió a les 
misses i hi vaig renunciar per no considerar-me prou apte. 
Ara amb 73 anys col·laboro menys, no faig Catequesi, no estic 
al Consell Pastoral com abans, però estic una mica a Càritas i 
sóc lectora a algunes misses. A aquestes alçades la meva 
manera de pensar sobre la fe (mai podem dir d'aquesta aigua 
no en veuré) em sembla impossible que pugui canviar. 
                                                        Roser Anglada 

 
 
 
 
DIUMENGE,  dia 3:   A les 11,00: Missa cantada (a la Sda. Família a 

intenció de Rosa Vila; per les ànimes del 
purgatori; Dolors Costa i Rosanas en ac. de gr. 
pels 40 anys de matrimoni)  

                                    A les 12,00: Missa cantada amb la celebració de 
les Primeres Comunions. 

Dissabte,       dia 9:    A les 20,00: Missa (en acció de gràcies a la Mare 
de Déu i al Sgrt. Cor)  

DIUMENGE,dia 10: A les 11,00: Missa cantada (dif. Margarita 
Parramon i Salvans; per les ànimes del purgatori) 
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la campana avisa     CATEQUISTES: Es reuniran dilluns, dia 4, a les 9, per 
valorar tot el treball fet aquest curs. 
 
VESPRES A STA. MAGDALENA: Divendres, dia 8, a les 
8, el grup que regularment celebra vespres ho farà a l’ermita 
d’una manera més solemne i oberta a tothom que hi vulgui 
anar. 
 
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: El grup de matrimonis 
joves es reunirà el dissabte, dia 9, a les 5, per parlar de la seva 
vida i de la seva fe. 
 
AGERMANAMENT: El grup Roda-Bobog participarà 
dissabte, dia 9, a les 10, a Barcelona, en la trobada de socis 
d’Agermanament de Catalunya. 
 
ENTERRAMENT: Diumenge, dia 27, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Margarida Parramon i Salvans, que morí el dia 
abans a l’edat de 87 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 40 € per les necessitats de 
la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 

 
   Nens i nenes que fan la Primera Comunió aquest any 2018: 
 
   Jordi  ADJEI  ALBANELL 
   Roc  ARJONA  GARCIA 
   Laia  BARTRINA  LLADÓ 
   Guillem  BASSAGANYA  VILA 
   Jana  CORDENTE  OLIVA 
   Guiu GORGALS  MAYOR 
   Yeremi  HERRERA  ARJONA 
   Gerard  LÒPEZ  MARTÍ 
   Èrika OPERADOR  PINAR 
   Júlia  ORTIZ  SOLÀ 
   Èrika PRIEGO  GÓMEZ 
   Núria PUIGNERÓ  SUNYER 
   Martina  RUIZ HERREROS 

 


