ANY XXXVII+ Núm 1622
Diumenge V durant l’any
9 de febrer del 2020

signes espirituals
del poble
capelletes de la
sagrada família

cultes de la setmana

Fa més d’un segle que un devot de la Sagrada Família, Sant
Josep Manyanet, va fundar la Congregació dels Fills de la
Sagrada Família. Ell va impulsar, que per tot Catalunya,
apareguessin unes capelletes de Visita Domiciliària que tenien
model. La capelleta feia un recorregut per diferents cases. En
origen cada família receptora l’acollia durant un dia. Era
costum pregar, tots junts, al davant d’aquest altar. També servia
per recollir diners amb la intenció de fer caritat als més pobres.
A Roda, com en tants d’altres llocs, hi perviu aquesta tradició
amb 15 capelletes que van visitant les cases.
Segurament que l’interès i el sentiment
cap a la visita de la Sagrada Família és, avui,
molt variat. Alguns la reben per tradició, per
altres pot ser considerada com una mena de
protecció, un acompanyament o com a
presència de la fe a casa.
Acollir la capelleta deu voler dir fer
homenatge a la família. Hi ha famílies
monoparentals; altres homoparentals; famílies
amb pares separats; famílies adoptives;
famílies, mal anomenades, típiques... Sigui com
sigui, l’important és com actua i com es viu en
ella.
Com
a
creients,
ens
hauríem
d’emmirallar en la manera de fer de la família
de Natzaret. Entregada a Déu: que estima,
compromesa amb els altres, respectuosa amb cadascun dels
seus membres i caritativa. El mateix Jesús deia, la nostra família
no és aquella amb qui hi tenim un lligam de sang, tots som
família. Diu a Mt 12, 49b-50: Aquests són la meva mare i els
meus germans. El qui fa la voluntat del Pare del cel, aquest és
el meu germà, la meva germana, la meva mare.

Dissabte,

dia 8:

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

DIUMENGE, dia 9:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere Font i
Núria Puigvila)

Dissabte,

dia 15:

A les 20,00: Missa (difunts família Puigbò Vergés)

DIUMENGE,dia 16:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Àngels
Serra i Ramona Rosanas )

la campana avisa

CONFIRMACIÓ: Els nois i noies que es vulguin confirmar ja
poden apuntar-se a la parròquia. Han de ser nascuts el 2005 o
abans.
BATEIG: Diumenge, dia 2, rebé el baptisme el nen Maiol
Sella i Codinach, fill d’Àngel i Eva, apadrinat per Josep i
Elisabet. Per molts anys!
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 3, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Maria Jesús Cruz i Illana, que morí el dissabte
a l’edat de 82 anys; dijous, dia 6, el de Pere Parés i Crespi, que
morí el dia abans a l’edat de 65 anys; dissabte, dia 8, el de
Miquel Banús, que morí el dia abans a l’edat de 93 anys. Al cel
siguin!
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 20 € per Càritas i la
parròquia i un de 15 per Bobog-Camerun. Moltes gràcies.
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