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IN MEMORIAM
Dissabte, dia 4, la comunitat parroquial i el poble de Roda acomiadaven la Dolors Guillamet en
la celebració de la pregària a l’església, la segona casa seva. Una multitud l’acompanyà amb el silenci
i el cant, tot escoltant les lectures de la Paraula. Va ser acomiadada amb aquests tres textos que
volem que l’acompanyin i ens acompanyin:
“De cop amb la mort,
es farà veritat la meva vida.
Per fi hauré estimat. [...]
Al final del camí em preguntaran:
––Has viscut? ––Has amat?
I jo, sense dir res,
obriré el cor ple de noms.”
Pere Casaldàliga

“I quan vinga aquella hora de temença
en què s’acluquin aquests ulls humans,
obriu-me’n, Senyor, uns altres de més grans
per contemplar la vostra faç immensa.
Sia’m la mort una major naixença!”
Joan Maragall
“Dolors, jo he fet molts viatges,
però sempre he tornat.
Tu ara vas cap al cel;
és un viatge molt llarg i no tornaràs.
Que tinguis bon viatge.T’estimo”.
Josep

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 12: A les 11,00: Missa cantada (dif. Patricio i Vicenta
Molina i Herraiz; Montserrat Planas i Cisneros,
Sda. Flia.; en acció de gràcies a la Mare de Déu
de l’Ajuda pels favors rebuts)
Dissabte, dia 18: A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Planas i
Cisneros, cap d’any)
DIUMENGE, dia 19: A les 11,00: Missa cantada (dif. esp. Jaume
Mayans i Maria Pla, i Melcior Manubens i Hom;
Rosalia Rodríguez i Riera; per les ànimes del
purgatori)

la campana avisa

BENEDICCIÓ DELS ANIMALS: Es farà diumenge, dia 19,
a les 12, al davant de l’església.

CAP DEL PONT: Dilluns, dia 13, a 1 quart de 10, reunió de
l’equip de redactors per preparar els escrits per les properes
setmanes.

ARXIPRESTAT: Dimarts, dia 14, a les 11, reunió de tots els
mossens de l’arxiprestat a St. Pere de Torelló.

CATEQUISTES: Es trobaran dimarts, dia 14, per preparar els
propers temes de catequesi.

PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 18, a les 7, hi haurà

trobada de tots els pares per preparar els temes que han de presentar
aquest trimestre.

MISSA FAMILIAR: Serà dissabte, dia 18, amb els infants i
pares de Primera Comunió i amb els infants, joves i monitors del
Casalot.

CONFIRMACIÓ: Dissabte, dia 11, a l’església de Montserrat de

Torelló reberen el sagrament de la confirmació els joves de la nostra
parròquia: Guiu Aguilar Rovira, Maiol Arumí Suriñach i Ivan Gamero
Colomo. Per molts anys!

ENTERRAMENT: Dijous, dia 9, es celebrà el Funeral i l’Enter-

rament de Manuela Jurado i Àlvarez, que morí el dia abans a l’edat
de 81 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 € per Càritas, un de 50 per
les necessitats de la parròquia, i tres de 50 per Bobog-Camerun.
Moltes gràcies.

