
De petits i joves vam tenir la sort de rebre una educació en la 
Fe en el sí de la família i de persones properes que han estat 
grans testimonis. La família ha estat, llavors, i és ara -com a 
pares de dos nens- la nostra “comunitat quotidiana” que 
intentem treballar amb l’esperança que ens ajudi a créixer a 
tots, petits i grans.  Comunitat que es va engrandint amb 
persones, famílies, de llocs diversos que –tot buscant- ens hem 
anat “trobant”. 

Vivim la Fe des de la convicció que existeix una altra 
Realitat darrera el que aparentment som i anem vivint, una 
Realitat que no podem copsar amb els sentits, ni amb el 
pensament, i que -en paraules de Lanza del Vasto- «és en tot el 
que és, en l’infinit dels cels i en l’ombra del cor com una petita 
llavor». Que És en cadascú de nosaltres, en tota persona. 
Entenem la religió no tant com un dogma a seguir si no com un 
ajut a “re-lligar” les dues realitats coexistents. Un ajut en aquest 
buscar constant a que som cridats, vers aquesta Pau veritable 
que tots anhelem. «Doneu-nos Pau, Força i Joia, i doneu-nos 
de donar-ho als altres» com diu una pregària. 

Tenim una companya inseparable de camí -en la qual 
ens vam trobar com a parella-: la música. Intentem viure-la 
amb aquest esperit i amb l’esperança de poder-ho traspassar 
als del voltant. 

No vivim a Roda, però des de fa 15 anys que a la 
Parròquia hi hem trobat una comunitat viva, activa, que ens ha 
acollit i en la qual tots quatre ens sentim rebuts amb estimació. 
Actualment participem d’un dels grups de revisió de vida i de 
les misses familiars, tot donant-ne gràcies. 
                                                  
                                                      Mª Oliva i Miquel 

 
 
DIUMENGE,dia 24:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Francesc 

Begara i Martos; Dolors Obiols i Sala; Joan Tañà i 
Rifà; Joan Sanglas i Vilar; en acció de gràcies a la 
Mare de Déu i al Sgrt.Cor)  

Divendres,  dia 29:   A les 11,00: Ofici cantat a honor de St. Pere (per 
tots els parroquians difunts) 

Dissabte,     dia 30:    A les 20,00: Missa (dif. Jaume Puig i Bach; en 
acció de gràcies pel 51è pelegrinatge a Lurdes)  

DIUMENGE,  dia 1: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere 
Castanyer i Madrona Casellas, i filla Teresa; Pere 
Novellas i fill Miquel; Antoni Vilar i fill Josep Ma) 
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la campana avisa     MISSA A LA RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 27, a les 5, 
missa com cada darrer dimecres de mes. 
 
FESTA PATRONAL DE ST. PERE: És divendres, dia 29, 
a les 11. Ho celebrarem acompanyats per la coral Vila i 
Formosa. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 €,	un	de	100	i un de 150 
per la parròquia; un de 25 i un de 50 per Càritas; un de 25 i 
un de 100 €	 per Bobog-Camerun. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CONCERT A L’ESGLÉSIA  
 PARROQUIAL A     
 BENEFICI DE BOBOG 
 
 “NAVEGANT VERS L’HORITZÓ DELS CANTS” 
 

 CORDHOMES, de Manlleu 
	
	Dissabte, 7 de juliol, a les 9 


