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signes espirituals
del poble
creus de terme

cultes de la setmana

Encara que sovint no ens hi fixem, a molts diversos indrets
trobem creus de pedra o de ferro construïdes sobre un pilar,
allò que es coneix com un pedró. Entre aquestes, hi trobem les
que s’anomenen creus de terme. Malgrat que l’origen
d’aquests símbols hi ha qui el situa a final de l’Imperi Romà,
sembla que aquestes creus van començar a aparèixer durant
l’Edat Mitjana. Podien tenir una funció de delimitar territoris,
parròquies o propietats, ja que se situaven als límits d’alguna
d’aquestes extensions. A l’inici del poble de
Roda, venint de Vic, n’hi trobem una, que
dona nom al Barri de la Creu. D’alguna
manera, marcava l’entrada al municipi i,
quan es va erigir, l’identificava com a terra
de cristians.
Identificar-se amb aquest signe
anava, i va, més enllà d’una denominació
pura i simple. Significa compartir i intentar
practicar uns valors, que són els que Jesús
ens va presentar; una forma d’apropar-se a
Déu Pare, a través de l’amor i la donació
total als altres, que és el que la creu de Jesús
ens mostra. El signe de la creu distingeix els
cristians, però l’Evangeli de diumenge passat
ens recordava que els seguidors de Jesús ens
hauríem de diferenciar sobretot per les
bones obres que portem a terme. D’aquesta
manera, seríem l’autèntica sal de la terra i la
veritable llum del món.
Les creus de terme, pel creixement urbanístic, sovint
han quedat integrades en els nuclis urbans. Tan de bo, de
manera semblant, els valors que representa la Creu de Jesús
haguessin quedat incorporats en les accions de cada dia, guiant
de veritat les nostres vides!

DIUMENGE, dia 16:
Dissabte,

dia 22:

DIUMENGE, dia 23:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Àngels
Serra i Ramona Rosanas )esp. Pere Font i
Núria Puigvila)
A les 20,00: Missa (difunts família Fornols
Puigoriol)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Jaume Cod9ina
i Teixidor, Sda. Flia.; Núria Puigcorber i Canal,
Sda. Flia.; pels pessebristes difunts)

la campana avisa

BOBOG-CAMERUN: Dilluns, dia 10, es reuní el grup que
prepara el projecte de contes animats per presentar i
sensibilitzar els alumnes de les escoles de primària.
CONFIRMACIÓ: Els nois i noies que es vulguin confirmar ja
poden apuntar-se a la parròquia. Han de ser nascuts el 2005 o
abans.
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 10, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Matilde Bruguera i Carós, que morí el dia
abans, a l’edat de 94 anys; el mateix dilluns el de Dolors
Remolà i Sala, que morí el dia abans, que morí el dia abans a
l’edat de 88 anys; dimecres, dia 12, el de Rosa González i
Sánchez, que morí el dia abans a l’edat de 80 anys. Al cel
siguin!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 12 i un de 20 € per les
necessitats de la parròquia, i un de 100 € per Bobog-Camerun.
Moltes gràcies.

