
 

 

 
Fa aproximadament uns 7 anys que estic a Caritas, tot va 
començar quan amb un grupet se'ns va demanar si podíem fer 
un anàlisi de la realitat del poble per saber en aquell moment 
quines eren les necessitats. Al cap d´un temps vaig passar a 
formar part del projecte de grup de conversa  i ara també del 
grup de gent gran, tot i que a Caritas tots els voluntaris fem una 
mica de tot quan convé.  

Quan arriba el Nadal, recordem a Jesús un 
nen innocent que creix i ens fa un clar testimoni de 
vida, posant sempre al centre les persones des de 
l'Amor. Per això des de Caritas treballem per la 
solidaritat i la justícia, i intentem acompanyar a les 
persones ajudant-les a viure, reforçant virtuts i 
reconeixent capacitats; per poder fer això comptem 
amb grups de treball en diferents àmbits: l'Acollida 
que és la porta de entrada a Càritas, Projecte Roda 
destinat a infants, Grups de Conversa per adults, 
Horts Socials, Rebost Solidari i grup Gent Gran que 
ara també es farà més extens. 

Per estar a Càritas penso que cal estar amb 
els «braços oberts», tots tenim opinions diferents, i molt sovint 
contradiccions amb un mateix, però quan trobes persones que 
realment s'apropen a tu, son autèntics testimonis de vida: les 
persones que venen a Caritas, els propis voluntaris o col·labo-
radors esporàdics, hi ha un moment en què les situacions son 
compartides, les alegries i tristeses són de tots, i que la teva vida 
és seva i la seva teva. És aquí quan jo puc parlar d'Amor, i veure 
Jesús en l'altre. Estimant l’altre fem el que avui diu l’evangeli: 
“Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí”. 
 

Eva Boix 
 
 

 
DIUMENGE,   dia 6:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Cirera i 

família; Agustina i Inès Argemí Roca) 
DIMARTS,      dia 8:   A les 11,00: Missa cantada (difs. família Costa 

Rosanas; Agustina i Inès Argemí i Roca; per les 
ànimes del purgatori) 

Dissabte,     dia 12:  A les 20,00: Missa (difs. mossens Xavier Bardolet i 
Josep Guitart; a la Mare de Déu de La Salut))   

 DIUMENGE,dia 13:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Begoña Cuesta i 
Corell, cap d’any; Agustina i Inès Argemí Roca; 
esp. Josep Ribas i Modesta Sala; per les ànimes 
del purgatori) 
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cultes de la setmana 

jo des de Càritas 
ajudo a viure  
els empobrits  



 

 

Amb la vostra 
ajuda durant els 
anys 2019 i 2020 
hem contribuït al 
desenvolupament 

del Camerun

Cada pou costa 3.000€ , beneficia 
més de 300  persones, i ajuda a 

reduir la mortalitat infantil

Col·labora a fer nous pous adquirint 
una ampolla de vidre reutilitzable per 

696 796 365

2 pous d’aigua en poblats de 
Bobog (650 beneficiaris)

50 beques cada any per a 
l’Escola Maternal de Bobog 

3 cooperatives agrícoles 
formades per 58 dones

10€   

Comandes

Treballem per la Justícia Global

7.500€

6.600€

8.200€

Agermanament Roda - Bobog

AJUNTAMENT DE

LES MASIES DE RODA

VESPRES: Els dies 27 de novembre, 4, 11 i 18 de desembre, a 
2 quarts de 8, totes aquelles persones que es trobaven per resar 
vespres junts ho fan des de casa seva units espiritualment.  
 

ENTERRAMENT: Dijous, dia 3, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Carme Armengol i Puig, que morí el dia abans a 
l’edat de 90 anys. Al cel sigui! 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un e 40 € per les necessitats de la 
parròquia, un de 100 per Càritas, i tres de 50 € per Bobog-
Camerun. Moltes gràcies! 
 

EL 9NOU: Aquest divendres, dia 4, ha dedicat alguns repor-
tatges d’una pàgina cada un a la campanya “Aigua que salva 
vides”- Agermanament amb Camerun i al nou projecte “Càritas 
amb la gent gran” on 40 entitats fan un vídeo cadascuna per 
desitjar Bon Nadal als avis de la residència. Ens n’alegrem. 
 

BOBOG-CAMERUN: Diumenge, dia 13, a la missa de les 11, 
ens parlarà la germaneta Dolors, que fa 50 anys que viu a la selva 
del Camerun, acompanyant els baghieli, els pigmeus, i que fa dos 
anys ja ens va visitar. A les 12 es reunirà amb tots els qui treballen 
pel Camerun, obert a tots els que hi vulguem ser. 
Aquesta setmana es repartirà per totes les cases un full on 
s’explica tot el que s’ha fet amb les aportacions dels parroquians i 
persones de Roda i Les Masies. Moltes gràcies. 
 

 

 

la campana avisa 


