
Per parlar del nostre testimoni com a parella creient de la 
comunitat parroquial de Sant Pere de Roda ens hem de 
remuntar més enllà del moment en què vam decidir arrelar el 
nostre projecte vital i de família al poble. El nostre present no 
seria com és si no fos perquè en la nostra infància, 
adolescència i joventut ja ens van marcar profundament els 
testimonis i les experiències de fe viscudes en les nostres 
famílies, els grups de joves en què vam créixer, les comunitats 
on vam compartir la pregària, els projectes diversos en què ens 
vam implicar, etc. Per exemple, van ser determinants el 
compromís social i educatiu a l’esplai del Casalot, la relació 
amb persones ex-drogadictes i malaltes a Barcelona, l’animació 
comunitària de parròquies rurals, el descobriment del silenci i 
la pregària a Taizé, el Mas Blanc o Montserrat, el contacte i els 
viatges a països del sud, el grup de revisió de vida en la nostra 
època d’estudiants, o la participació en les Pasqües joves dels 
claretians. 

Ens vam conèixer en el grup de revisió de vida quan 
érem estudiants universitaris, les inquietuds de tots dos van 
anar confluint i ens van portar a imaginar les nostres vides 
compartides. En els primers anys com a parella ens vam 
implicar a la Parròquia, en els grups de confirmació, i amb 
l’arribada dels fills hem continuat col·laborant, en la mesura 
que ens ha estat possible, en el Cap del Pont, en el Consell 
Pastoral, en el grup de 3r món i Bobog i també en el grup de 
revisió de vida amb altres matrimonis. 

Hem d’agrair, individualment, com a parella i com a 
família, que la parròquia de Roda continuï essent un punt de 
referència on compartim el nostre camí de fe. D’aquesta 
manera, amb l’ajuda de la comunitat i de molta altra gent 
estimada, intentem posar en pràctica les paraules que un dia va 
dir-nos Pere Casaldàliga: «Feu sempre del vostre amor nupcial 
un sagrament de solidaritat, oberts els cors, la llar oberta, oberts 
a Déu, oberts al món!» 
                                                      Sandra i Roger 

 
 
DIUMENGE,dia 10: A les 11,00: Missa cantada (dif. Margarita 

Parramon i Salvans; per les ànimes del purgatori; 
a la M. de D. del Sòl del Pont en acció de gràcies)  

Dissabte,      dia 16:    A les 20,00: Missa (difs. Miquel Pla i Jutglar;  
Dolors Crosas i Caballeria)  

DIUMENGE,dia 17:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Adela Martí i 
Mill, cap d’any; família Gurt Torres) 
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AGERMANAMENT RODA-BOBOG: Dimecres, dia 13, a 
les 9, es trobaran tots els membres del grup per avaluar allò 
que s’ha fet darrerament, i preparar l’anada a Bobog pel juliol. 
 
CÀRITAS: En la col·lecta del diumenge, dia 3, que es féu a 
totes les misses es recolliren 407€ que van destinats a Càritas 
en la seva totalitat. Moltes gràcies.  
 
BATEIG: Diumenge, dia 3, fou batejada la nena Carlota 
López i Martí, filla de David i Meritxell, apadrinada per Josep i 
Mercè. Per molts anys! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 400 € per Bobog-
Camerun, de l’Ajuntament de l’Esquirol, fruit de les donacions 
dels ciclistes a la darrera 26a Cabrerès BTT. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 


