ANY XXXVII+ Núm 1633
Diumenge XIV durant l’any
5 de juliol del 2020

veniu, beneïts del meu
pare, perquè era
foraster i em vau
acollir, estava malalt i
vinguéreu a veure’m
(Mateu, 25, 35-36)

El cartell diu: No despreciïs ningú, si no
ajuda’l a aixecar-se.
A Barcelona hi ha unes 1.300 persones
que viuen sempre al carrer

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 5:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Hilari Vilà i
Ramona Rosanas; per les ànimes del purgatori)

Dissabte,

dia 11:

A les 20,00: Missa cantada (difs. Miquel Pla i
Jutglar; Montserrat Puigbò i Coll)

DIUMENGE, dia 12:

A les 11,00: Missa (difs. Francesc Morató i
Portet, cap d’any; esp. Valentí Boix i Pepeta
Sellés; per les ànimes del purgatori)

Dissabte,

dia 18:

A les 20,00: Missa cantada (difs. Joan Ballès i
Miquel Codina)

DIUMENGE, dia 19:

A les 11,00: Missa (dif. Mn. Josep Junyent i
Rafart)

la campana avisa

CÀRITAS: Dilluns, dia 6, a les 7, es trobaran els responsables
dels diferents projectes per valorar les diverses situacions
creades.
Dijous, dia 9, a les 10, al seminari de Vic es farà l’assemblea
anual de Càritas de tot el bisbat amb assistència de Càritas
parroquial de Roda.
EL PONT: Dilluns, dia 6, a un quart de 9, es trobarà el grup
de redactors de la revista digital mensual El Pont per preparar
la que ha de sortir aquest mes de juliol.
AGERMANAMENT SENSE FRONTERES: Dilluns, dia
13, a les 7, hi ha trobada de la comissió executiva de
Catalunya amb assistència de membres de la Delegació
d’Osona (Bobog-Camerun).
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 100 € les necessitats de la
parròquia i un altre de 150 € per Bobog-Camerun. Moltes
gràcies.
CAP DEL PONT: Recordem que el Cap del Pont sortirà
cada quinze dies durant el juliol i l’agost.

