
                                                                                  
Sovint sentim a dir que els joves practiquen un individualisme 
pur i dur, i que no mostren cap mena de compromís social i 
col·lectiu. La realitat, però, ens ofereix abundants exemples 
que el compromís de joves i grans amb el bé col·lectiu creix. 
 Aquests dies ha estat notícia la mobilització mundial per 
demanar una acció decidida dels governs i les grans corporaci-
ons que posi remei a la destrucció del planeta. Així hem vist 

nombrosos joves (i no tan joves), teòri-
cament molt allunyats de la fe, que 
defensaven un missatge coincident 
amb el que fa uns anys ja plantejava el 
Papa Francesc: “Diguem-ho sense por: 
volem un canvi, un canvi real, un canvi 
d’estructures, [...] un canvi que toqui al 
món sencer”. Aquest canvi, ens deia el 
Papa Francesc, és el que ens ha de 
portar a la globalització de l’esperança. 

Malauradament, al nostre país 
la repressió i la vulneració dels drets 
personals i col·lectius dels últims temps 
ha posat també a prova la capacitat de 
mobilització de la nostra societat. Aquí 

també s’ha evidenciat que la lluita a favor de la justícia no 
afluixa, malgrat les amenaces continuades.  

Pere Casaldàliga, lluitador constant a favor dels més 
desafavorits, ens recorda sempre que en aquest compromís en 
les lluites col·lectives la fe és la nostra gran força com a 
cristians. El manteniment d’aquest compromís amb la justícia 
ens converteix en instruments de l’amor de Déu per fer realitat 
el que avui proclama el salm: “El Senyor fa justícia als oprimits/ 
Dona pa als qui tenen fam/ El Senyor deslliura els presos”. 
 

 

DIUMENGE,dia 29:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Novellas 
i pare Pere; en ac. de gr. a la Sda. Família; per 
les ànimes del purgatori)   
A les 12,00: Missa cantada a St. Miquel de la 
Guàrdia (pels difunts de Les Masies de Roda) 

Dissabte,      dia 5:  A les 20,00: Missa (difs. família Serra Costa)  
DIUMENGE, dia 6:    A les 11,00: Missa cantada (dif. Jesús Roquer i 

Sansalvador; en ac. de gr. als sants Cosme, 
Damià, santes Llúcia i Rita; en ac. de gr. a Maria 
Auxiliadora) 
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cultes de la setmana 



la campana avisa     FESTA MAJOR DE LES MASIES DE RODA: Ho 
celebrem avui, festa de St. Miquel, amb l’ofici de les 12 a l’església 
de St. Miquel de la Guàrdia. 
 
ARXIPRESTAT: Dilluns, dia 30, es reuneixen tots els mossens 
de l’arxiprestat a Manlleu per programar aquest curs. 
 
CATEQUISTES: Dimarts, dia 1, a les 8, es trobaran les 
catequistes per acabar de preparar el curs. 
 
PARES AMB FILLS DE PRIMERA COMUNIÓ: Dis-
sabte, dia 5, a les 7, es trobaran tots per primera vegada per 
començar a preparar la catequesi dels seus fills. 
 
ESCOLA VERGE SÒL DEL PONT I CAMERUN: Di-
vendres, dia 4, a les 3, un membre del grup Bobog-Camerun farà 
una xerrada i sessió de fotos als alumnes de 3r que preparen 
activitats a favor del Camerun. 
 
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà dimecres vinent, 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. El despatx és el divendres de 2 quarts de 5 a 1 
quart de 8. 
 
ENTERRAMENTS: Dimecres, dia 25, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Joan Ferreiro i Sayós, que morí el dia abans a l’edat 
de 68 anys. Dissabte, dia 28, el d’Antònia Ferrera i Cayero, que morí 
el dia abans a l’edat de 92 anys. Al cel siguin! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 75 € per les necessitats de la 
parròquia i un altre de 75 €	per Càritas. Moltes gràcies. 
 
 
 
 


