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signes espirituals del
poble

les tres fonts i la mare
de déu del carme

cultes de la setmana

La nostra fe està vinculada a l’espai geogràfic en què vivim. El
pas dels anys ha deixat en el nostre mateix poble molts
testimonis públics que ens ajuden a recordar la presència de
Déu en el nostre quotidià. Son signes de l’espiritualitat,
escampats per Roda, que han perdurat en forma d’imatges de
sants, de capelles, d’ermites, de creus...
Al mig del poble hi trobem les Tres Fonts, associada des
de fa segles a la Mare de Déu del Carme. Antigament la gent hi
anava a buscar aigua i també era un punt de
trobada per fer-hi festes i berenades. A
banda dels tres brocs hi havia un abeurador
per al bestiar i la seva aigua també era
conduïda als safarejos que hi havia al
davant o als horts per ser regats.
S’hi feien celebracions pel Carme,
sardanes, arrossades i fins curses de braus!,
o sardinades, al final de la festa de carnaval.
Avui hi trobem sempre flors que
embelleixen el seu voltant.
Com en molts altres “llocs d’aigua”,
els cristians hi recordem allò mateix que
deia Jesús: cal que busquem en l’”aigua
profunda” i que visquem per esdevenir
portadors de l’“aigua viva” (Jn 4,10: Si
sabessis quin és el do de Déu i qui és el qui
et diu: “Dóna’m aigua”, ets tu qui li
n’hauries demanada, i ell t’hauria donat
aigua viva).
Per al veïnat pot ser quelcom més que un lloc on
abastir-se d’aigua; pot ser un lloc espiritual que ens recordi on
és la nostra font de vida.

DIUMENGE, dia 19: A les 11,00: Missa cantada (dif. esp. Jaume
Mayans i Maria Pla, i Melcior Manubens i Hom;
Teresa Agut i Vila, cap d’any; Rosalia Rodríguez
i Riera; per les ànimes del purgatori)
Dissabte, dia 25: A les 20,00: Missa (pels Tonis difunts; per les
ànimes del purgatori)
DIUMENGE, dia 26: A les 11,00: Missa cantada (difs. Àngel Mira i
Joan Serrabassa, de la Sda. Flia.)

la campana avisa

BENEDICCIÓ DELS ANIMALS: Es fa avui, diumenge,
dia 19, a les 12, al davant de l’església.
BOBOG-CAMERUN: Dilluns, dia 20, al matí, representants
del grup fan una xerrada als alumnes de l’institut Marta Mata
de Torelló, i a la tarda es troben a Barcelona amb l’equip que
fa el Pla Estratègic.
Dijous, dia 24, a quarts de 9, presentació del llibre Mirades
Africanes al Casal dels avis de St. Pere de Torelló.
Dimarts, passat, dia 14, es va reunir el grup que prepara
material i contes sobre cooperació per presentar als infants de
les escoles.
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es troben dissabte vinent,
dia 25, a 2 quarts de cinc de a tarda, per parlar de la seva vida
i de la fe.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas, i un de
20 per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies.
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