
  
La capella de la Mare de Déu del Sòl del Pont és un altre dels 
signes d’espiritualitat de Roda, un dels grans, en tant que acull 
la patrona del poble. “Pont sobre pont i una església a cada 
cap”,  aquesta antiga dita definia Roda de Ter com un poble 
amb un pont de doble arcada i una església als dos extrems. 
Als segles XII i XIII hi havia una capella dedicada a Santa Maria 
situada al cap del pont, on ara hi ha la parròquia de Sant Pere i 
a mitjans segle XIV la capella de Santa Maria es traslladà on és 

ara i al seu lloc s’hi féu més tard l’església 
parroquial.  

El 1854, durant una devastadora epidèmia 
de còlera, els rodencs feren la prometença o vot 
de poble de celebrar la seva festa major en honor 
de la verge, el dia que no hi hagués cap mort per 
efecte de la malaltia. La bona nova s’escaigué el 
23 de setembre i des de llavors es celebra 
aquesta jornada. 

La devoció a la Mare de Déu del Sòl del 
Pont, per molta gent, és l’expressió local i 
concreta de la devoció a Maria, mare de Jesús, 
protectora, exemple de les mares, i també de 
dones que tenen cura i procuren pels qui tenen 
al voltant,.  

En l’evangeli d’aquest diumenge, festa de 
la candelera, Maria rep l’avís de Simeó sobre la 
importància de l’obra del seu fill i també sobre els 
maldecaps que li ocasionarà com a mare: 

“Aquest noi serà motiu que molts caiguin a Israel i molts 
d'altres s'alcin; i a tu mateixa una espasa et traspassarà 
l'ànima...” Lc 2,34-35.   
 
 
DIUMENGE,  dia 2:       A les 11,00: Missa cantada (difs. Pere Rosanas 

i Labró, Sda. Flia.; a la Mare de Déu de la Salut 
demanant la salut per una malalta; a St. Cosme i 
Damià; en acció de gràcies a la Mare de Déu del 
Sòl del Pont)    

Dissabte,      dia 8:  A les 20,00: Missa (difs. esp. Josep Molet i 
Encarnació Cateura; esp. Joan Pont i Carme 
Ribas) 

DIUMENGE,  dia 9:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere Font 
i Núria Puigvila) 
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CÀRITAS: Dilluns, dia 3, a les 9, reunió dels responsables 
dels diferents projectes. 

COMISSIÓ ECONÒMICA: Es trobaran dijous, dia 6, a les 
9, per fer balanç econòmic de l’any passat i preparar els 
pressupostos per aquest any.  

MARES MISSA FAMILIAR: Divendres, dia 7, a les 8, es 
reuniran per preparar la propera missa familiar. 

BOBOG-CAMERUN: Divendres, dia 7, a les 7, a Centelles, 
xerrada sobre els projectes que es fan al Camerun i presentació 
del llibre Mirades Africanes. 

Dimarts, dia 4 a Manresa, a les 8, al casal de l’església, 
presentació per part de Natàlia Lagunas del projecte de 
cooperació Les Hirondelles. 

MISSA FAMILIAR: Serà dissabte, dia 8, a les 8, i no el dia 
15 com estava programat. 

COMUNIÓ ALS MALALTS: Quatre voluntaris i 
voluntàries porten cada setmana o cada mes la comunió a una 
quinzena de malalts. SI sabeu algú més que li agradaria només 
cal que ho comuniqueu. 

DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 €	per Bobog-Came-
run i un de 50 per les necessitats de la parròquia. Moltes 
gràcies.  
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