
                                                                                  
Tot sovint caiem en el parany  del catastrofisme i del 
pessimisme. Certament, al nostre voltant les coses ens 
agradarien que anessin millor per a tothom i que, de 
manera especial, les persones més necessitades tinguessin 
l’ajuda i la comprensió per a poder sortir-se’n. El cert, 
però, al marge d’aquesta preocupació, és que la majoria 
de la gent que ens envolta, es mou per sentiments de 

bondat i d’estimació. 
Els cristians, a més, quan 

preguem, quan fem silenci, quan 
prenem consciència del regal que 
és sentir-se estimat per Déu, ens 
adonem d’allò que és central, 
important i imprescindible a la 
vida. 

Pot semblar-nos que tot ens 
condueix a valorar el que és 
inconsistent, a procurar només pel 
que ens afecta de prop o a oblidar 
les injustícies, però demanem-nos 
quants cristians i cristianes (i gent 

que no ho és) practica el que Jesús ens ensenya en 
l’Evangeli de diumenge : «Ningú no pot servir dos amos: si 
estima l’un, no estimarà l’altre, si fa cas de l’un, no en farà 
de l’altre. No podeu ser servidors de Déu i de les 
riqueses» (LC 16,1-13).  

Intentem, doncs, viure els dies que venen amb una 
mirada optimista: agraïm i donem gràcies per tanta gent 
que sap que el tresor més gran és l’amor de Déu i l’amor 
que rebem d’Ell encarnat en les persones que trobem 
cada dia. 

  
DIUMENGE,dia 22:      A les 11,00: Missa cantada (en ac. de gr. a  

                         la M. de D. de Núria; per les ànimes del  
                         purgatori)   

Dilluns,       dia 23:  A les 11,00: Missa cantada (difs. família  
                                      Costa Rosanas) 
Dissabte,     dia 28:  A les 20,00: Missa (dif. Miquel Pla i Jutglar)  
DIUMENGE,dia 29:   A les 11,00: Missa cantada (per les 
                                      ànimes del purgatori) 
  A les 12,00: Missa cantada a St. Miquel 
                                       de la Guàrdia (pels difunts de Les Masies 

                                  de Roda) 

ANY XXXVI+ Núm 1600 
         Diumenge XXV durant l’any 

22 de setembre del 2019 

           cap a la bondat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

cultes de la setmana 



la campana avisa     FESTA MAJOR DE RODA DE TER: Ho celebrarem amb 
l’ofici de les 11, cantat per la coral Vila Formosa i amb l’ofrena floral 
a la capella de la Mare de Déu del Sòl del Pont. 
 
FESTA MAJOR DE LES MASIES DE RODA: Ho 
celebrarem amb l’ofici de les 12 a l’església de St. Miquel de la 
Guàrdia, acompanyats per la coral Vila Formosa. 
 
MISSA A LA RESIDÈNCIA: No serà dimecres vinent, dia 
25, sinó el primer dimecres d’octubre, dia 2, a les 5 de la tarda. 
 
CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ: Els pares que 
vulguin que els seus fills es preparin per a la Primera Comunió ja 
poden apuntar-los a partir del divendres, dia 13. El despatx és el 
divendres de 2 quarts de 5 a 1 quart de 8. 
 
BOBOG-CAMERUN: Dimecres, dia 25, membres del grup es 
trobaran amb altres representants d‘Agermanament de Catalunya per 
anar elaborant el Pla Estratègic pels propers anys. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 € per les necessitats de la 
parròquia i un de 2.486 d’una subvenció del Consell Comarcal per 
Bobog-Camerun. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARXIPRESTAT: Dimarts, dia 25, els mossens del nostre 
arxiprestat faran la darrera trobada d’aquest curs a Camprodon.  
CAMERUN: Dilluns, dia 9, a les 6, alguns membres de la 
Delegació d’Osona d’Agermanament es trobaran amb altres 
membres de Catalunya a Barcelona per preparar el Pla Estratègic per 
als propers anys. 
Aquests dies també d’altres membres del grup es troben amb els 
alcaldes de Seva i Els Hostalets per presentar-los els projectes que es 
fan i per demanar-los col·laboració. 
 
CÀRITAS: Dijous, dia 12, es trobaran els responsables dels 
diferents projectes per endegar-los per a aquest nou curs. 
 
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà dijous, dia 27, no 
dimecres, a les 5 de la tarda. 
 
CONFIRMACIÓ: El grup que es prepara per la Confirmació es 
reunirà el divendres, dia 28, a 1 quart de 10. 

TEROMENATGE A LA GENT GRAN: És avui, diumenge, 
dia 8, amb l’ofici de les 11 cantat en companyia de la coral Vila i 
Formosa, posterior lliurement de regals per part de l’ajuntament i 
dinar de germanor. Per molts anys als homenatjats! 
 
FESTA PATRONAL DE ST. PERE: En escaure’s aquest 
any en dissabte la celebrarem solemnement durant la missa de les 8 
del vespre 
 
 
PRIMERES COMUNIONS: Aquest diumenge, dia 2, a la 
missa de les 11, es celebren les darreres primeres comunions 
en grup d’aquest curs.  
CRISTIANS INQUIETS: Dimecres, dia 12, a les 8, es trobaran 
la quinzena de persones de la comarca que es reuneixen per parlar 
de la seva fe i per formar-se tot comentant alhora temes d’actualitat. 
PELEGRINATGE A LOURDES: Del 8 al 12 de juny es fa el 
52è Pelegrinatge a Lourdes de malalts i voluntaris, amb participació 
de membres de la nostra parròquia. Que tinguin un bon viatge i 
bona estada 
VESPRES A STA. MAGDALENA: Divendres, dia 14, a 2 
quarts de 8, es faran vespres solemnes a Sta. Magdalena. Tots hi som 
convidats. Els que no tingueu mitjans de transport només cal que ho 
comuniqueu i se us en facilitarà. S’hi farà un tast de coca al final. 
 



BATEIGS: Diumenge, dia 2, foren batejats: en Nicolàs 
Saavedra i Zurita, fill de Ray i Lola, apadrinat per Jamile i 
Edson; l’Anaïs Carrillo i Pino, filla d’Alberto i Sara, apadrinada 
per José i Antònia. Dissabte, dia 8, els germans Núria, Elisabet i 
Guillem Seebach i Cantó, fills de Sween i Natàlia, apadrinats 
per Jürgen i Ina, Josep Ma i Núria, Judith i Fina, 
respectivament, i Swen Seebach, fill de Jürgen i Ina, apadrinat 
per Dolors i Roger. Per molts anys! 
 
CONCERT A STA. MARIA DE MANLLEU: Divendres, 
14 de juny, a 2 quarts de 10, el Cor Lleder Camera farà un 
concert de música barroca a l’església de Sta. Ma de Manlleu. 
 
MATRIMONI: Dissabte, dia 8, es celebrà el sagrament del 
matrimoni entre Swen Seebach, fill de Jürgen i Ina, nascut a 
Leipzig i veí de St. Martí de Centelles, i Natàlia Cantó i Milà, 
filla de Josep i Núria, nascuda a Barcelona i veïna de St. Martí 
de Centelles. Per molts anys! 
 
ENTERRAMENT: Dijous, dia 6, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Salvador Nadal i Corominas, que morí el dia abans 

a l’edat de 84 anys. Al cel sigui! 
 
CASALOT: El dissabte, dia 1, els 
monitors han celebrat la reunió 
d’avaluació del curs i de preparació de 
les colònies del mes d’agost.  
CÀRITAS: Dimarts, dia 28, hi ha una 
trobada a Vic de les diferents càritas per 
posar en marxa un nou programa per 
nens i persones grans. Càritas Roda 
també hi serà present. 
PROCLAMA MATRIMONIAL: 
Preparen el seu casament 

ÀRITAS: Dimecres, dia 5, trobada a Vic amb diferents càritas 
de la comarca per acabar de dissenyar uns nous projectes per a 
infants i gent gran. 
 
Dissabte, dia 8, a les 10, Assemblea Diocesana de Càritas per 
fer balanç de projectes i de situació econòmica. 
 
CONFIRMACIÓ: El nou grup de confirmació es reunirà el 
divendres, dia 7, a 1 quart de 10. 



 
ARXIPRESTAT: Dilluns, dia 20, a les 11, es trobaran a la 
nostra parròquia tots els mossens de l’arxiprestat per valorar la 
marxa de la pastoral. 
DONATIUS: En la actuació al teatre del divendres, dia 17, 
d’alumnes i professors de l’IES M.M.Pol pel Camerun es 
recolliren 674 €.	Moltes	gràcies.	
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es trobaran el dissabte, dia 
2, per parlar de la seva vida i de la fe. 
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es trobaran el dissabte, dia 
2, per parlar de la seva vida i de la fe. 
CASALOT: El dissabte, dia 1, els monitors han celebrat la 
reunió d’avaluació del curs i de preparació de les colònies del 
mes d’agost. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26, el Casalot fa 
la festa de finals de curs, amb els jocs de tota la tarda, la missa 
familiar, la dormida de tots als locals del Casalot i una festa i 
dinar el diumenge. 
 
CAMERUN: Dilluns, dia 20, a les 7 del vespre, es trobaran a 
Barcelona representants de la Delegació d’Osona d’Agerma-
nament amb l’Agermanament de Catalunya per valorar el 
treball que es fa i les necessitats. 
El divendres, dia 17, es signà un conveni amb l’Ajuntament 
d’Orís de col·laboració amb Bobog-Camerun. 
 
MISSA FAMILIAR: Serà dissabte vinent, a les 8, amb els 
infants de Primera Comunió, amb els seus pares, i els nens, 
joves i monitors del Casalot. 
 
MISSA DE ST. ISIDRE: Serà dimecres, dia 15, festa del 
sant, a les 12. 
MISSES AL SÒL DEL PONT: Recordem que durant el mes de 
maig, cada dia a 2 quarts de 8, es celebra la missa a la capella del Sòl 
del Pont, i a les 7 s’hi fa la novena a la Mare de Déu.  
GRUP LLOANÇA: Es trobaran el dijous, dia 16, a 2 quarts 
de 4, per deixar l’església neta i polida, com també fa un altre 
grup a la capella del Sòl del Pont. 
CAMERUN: Divendres, dia 17, a 2 quarts de 9, al teatre 
Eliseu, els alumnes de l’IES M. M. Pol faran una actuació de 
música i dansa a favor de Camerun. L’entrada és gratuïta amb 
donatiu voluntari en entrar o sor les escolestir. Els agraïm 
aquesta col·laboració tan agradable, com d’altres que han fet 
els anys anteriors. Tots hi som convidats. 



Dimarts, dia 14, a dos quarts de 3, hi ha una trobada amb els 
professors responsables de l’acte del divendres per ajudar-los a 
preparar-lo. 

També dimarts, dia 14, a les 9, es reunirà el grup responsable 
de preparar material camerunès per a les escoles o per tallers 
de sensibilització. 
 
CONCERT AL SÒL DEL PONT: Dissabte, dia 11, a les 6, s’hi 
celebrarà un concert amb Ferran Palau, dins el conjunt de concerts 
del Festival En Canta que es fan a diferents punts de Roda. 
 
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 29, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Núria Puigcorbé i Canal, que morí el dia abans a 
l’edat de 92 anys. Dijous, dia 2, el de Francisco Carmona i López, 
que morí el dia abans a l’edat de 65 anys. Divendres, dia 3, el de 
Francisco Begara i Ocaña, que morí el dimecres a l’edat de 80 anys. 
Al cel siguin! 
 
 
 
FESTA DE LA RESIDÈNCIA: És dissabte vinent, i es 
començarà amb la celebració de la missa als jardins o a la porxada 
de can Planoles. Ens hi acompanyarà la coral Vila i Formosa. 
 
PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 11, a les 7, faran la darrera 
reunió els pares que tenen infants que es preparen per a la primera 
comunió. 
MISSA A LES CASES NOVES: Serà dimecres, dia 1, a 2 
quarts d’onze, a la plaça en la festa del barri, com cada any. 
 
CATEQUISTES: Es reuniran dimarts, dia 30, a 2 quarts de 9, per 
preparar els temes per les sessions de catequesi fins el dia de la 
primera comunió.   
BOBOG-CAMERUN: De divendres, dia 26, al dimarts, dia 30, 
tindrem entre nosaltres l’abbé Claude, mossèn camerunès, 
responsable de fer els pous als diferents poblats, que ja ens visità fa 
uns anys. El diumenge ens presidirà l’eucaristia, i els altres dies serà 
acompanyat a visitar diferents punts de Catalunya, algun col·legi i 
alguns ajuntaments que ajuden el Camerun. 
 
 

 
NENS I NENES QUE HAN FET LA PRIMERA COMUNIO A LA 

PARRÒQUIA AQUEST ANY 2019 



Arnau BRUGUERA RAURELL 

Anaïs CARRILLO PINO 

Guillem CASALS SALA 

Ona COLL JUNCÀ 

Guiu CORRAL SALA 

Laia CROSAS BELLÉS 

Berta FONT DOMÈNECH 

Arià MAYORGA BALAGUER 

Pau MOLIST BASAGANYA 

Aina ORTEGA HORCAS 

Laia PASTELLS ROQUER 

Martina PUIGDEMUNT SERRA 

Pau PUIGVILA PAGÈS 

Nicolàs SAAVEDRA ZURITA 

Roger SANTAMARIA JORDAN 

Guillem TARRÉS GARCIA 

 
 
 
 


