ANY XXXV+ Núm 1546
Diumenge XV del temps ordinari
15 de juliol del 2018

cultes de la setmana

la campana avisa

Dissabte,

dia 14: A les 20,00: Missa (difs. esp. Antònia Campo i
Jaume Portet)
DIUMENGE,dia 15: A les 11,00: Missa cantada (dif. Carme Ribas i
Vergés; en acció de gràcies a la mare de Déu del
Carme; per les ànimes del purgatori)
Dissabte, dia 21: A les 20,00: Missa (difs. Victòria Hita i Codina;
Isabel i Carme Pont)
DIUMENGE,dia 22: A les 11,00: Missa cantada (difs. Jaume Salés i
Sanjaume; Domingo Roca; Bartomeu Bassas i
Soler; en acció de gràcies a la Mare de Déu del Sòl
del Pont)
Dissabte dia 28: A A les 20,00: Missa (difs. famílies Clotet i Godayol)
DIUMENGE,dia 29: A les 11,00: Missa cantada (dif. Dolors Obiols i
Sala)

AGERMANAMENT RODA-BOBOG: Del 23 de juliol al 2
d’agost un grup de 10 persones de Roda i comarca visitaran els
poblats de Bobog amb qui estem agermanats, per mirar com van
els projectes i quines són les seves necessitats. En aquest viatge
hi van també alguns membres de l’Ajuntament de Vic, per
comprovar com s’han portat a terme els projectes que han
subvencionat. Esperem que aquesta visita els engresqui encara
més a col·laborar-hi.
MISSA A LA RESIDÈNCIA: La missa a la Residència serà
el dimecres, dia 8 d’agost, a les 5, no el 25 de juliol com
tocaria.
NETEJA DE L’ESGLÉSIA: Dijous, dia 19, a 2 quarts de 4,
el grup Lloança farà el repàs de neteja i endreça de l’església
com fa periòdicament. Moltes gràcies.
CASAMENT: L’Arnau Grande i Monfort, fill de Francesc i Ma
Judit, i la Sara Serra i Marginet, filla de Jaume i Dolors,
celebraren el seu casament a Sta. Magdalena el dijous, dia 12.
Per Molts anys!
BATEIGS: Diumenge, dia 1, reberen el sagrament del
baptisme l’Èrik Gàlvez i Lucio, fill d’Àngel i Judit, apadrinat per
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Àngel i Elisabeth; l’Elna Aguilà i Funoll, filla de Joaquim i Eva,
apadrinada per Ma Dolors i Ma Dolors; l’Ingrid Fernández i
Gamero, filla de José Antonio i Montserrat, apadrinada per
Antonio i Virgínia; en Nil Tomàs i Pino, fill de Josep Ma i Sara,
apadrinat Vicenç i Antònia. Per molts anys!
ENTERRAMENTS: Dimarts, dia 3, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Paca Gordillo i Alejo, que morí el dia abans a
l’edat de 74 anys; el mateix dimarts es celebrà el de Fermí
Almazán i Vila, que morí el dissabte, a l’edat de 38 anys;
diumenge, dia 8, el de Consuelo Martos i Moreno, que morí el
dia abans a l’edat de 92 anys; dijous, dia 12, el de Dolors Valls i
Muns, que morí el dimarts a l’edat de 65 anys. Al cel siguin!
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 10, un de 20, un de 50 i
un de 300 € per les necessitats de la parròquia. En el concert
benèfic per Bobog del Cordhomes de Manlleu, del dissabte, dia
7, es recolliren 673,25. Moltes gràcies.

