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En aquest temps pasqual seguim centrant-nos en el do i el bé 
màxim que és la Vida per a nosaltres cristians. Per això la 
defensa de la vida és  una de les nostres més grans responsa-
bilitats. En alguns cercles catòlics, quan es parla de defensar la 
vida, es pensa només en el moment inicial i final de la vida, 
utilitzant aquesta expressió, defensar de la vida, únicament per 

oposar-se a l’avortament  i a l’eutanà-
sia. La vida va de l’inici fins al final, i 
defensar la vida és voler que els 
homes i dones  visquin  en dignitat al 
llarg de tots els seus anys.  

L’ONU en el seu darrer infor-
me ens diu que avui hi ha 1.500 
milions de persones en situació de 
pobresa, uns 700 milions en extrema 
pobresa, o sigui amb dificultats per 
satisfer les necessitats més bàsiques, 
135 milions pateixen gana severa, 79 
milions viuen desplaçades per força 
dels seus domicilis, 26 milions de 
refugiats, 5 milions de nens moren 
cada any abans de fer els 5 anys... 
Que lluny estem d’una vida digne per 

a tothom. Per això, com a cristians, defensar la vida i la seva 
dignitat al llarg de tota una existència és un obligació. 

Però no una obligació que se’ns imposa, sinó la que 
neix des de la trobada amorosa amb Déu. L’Evangeli i la 
segona lectura d’avui, són molt clares, són centrals. Som  fills 
de Déu, som estimats, i en tant que fills, germans amb els altres 
homes i dones;  hem d’estimar-nos els uns als altres, perquè 
l’amor ve de Déu (1Jo 4,7), i ningú no té un amor més gran 
que el qui dona la vida pels seus amics (Jo 15,13). 
 
 
 
 
DIUMENGE, dia 9:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Jaume Vila i 

Reixach, Sda. Flia.; a la M. de Déu dels Dolors) 

                                       Dissabte,   dia 15:  A les 20,00: Missa (difs. Elías Bonilla i Moro, 
Sda. Flia.; per les ànimes del purgatori)  

DIUMENGE,dia 16:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Sílvia Gil i 
Bonilla, Sda. Flia.; a St. Isidre en acció de 
gràcies pels 50 anys del local de l’associació; a 
la M. de D. Mitjancera de totes les gràcies) 
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la campana avisa     AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dilluns, dia 10, a 
les 7, es reunirà la Comissió Executiva de Catalunya de la que 
la delegació d’Osona forma part. 

 
CONSELL PASTORAL: Dimarts, dia 11, a 2 quarts de 9, 
trobada del Consell per valorar la marxa de la parròquia i 
decidir unes quantes qüestions pendents. 
 
CÀRITAS: Dijous, dia 13, a les 8, es reunirà el grup que 
treballa pel nou projecte per a la gent gran. 
 
GRUP DE REVSIÓ DE VIDA: Es reunirà el proper 
dissabte, dia 15, a les 4, per parlar de la seva vida i el lligam 
amb la fe. 
 
PARES PRIMERA COMUNIÓ: Es reuniran el proper 
dissabte a 2 quarts de 7, per acabar de parlar dels darrers 
temes, i de la celebració de la Primera Comunió. 
 
MISSA FAMILIAR: Serà dissabte vinent, dia 15, a les 7, 
amb els infants que es preparen per la Primera Comunió i  els 
seus pares, i també amb els infants i joves del Casalot amb els 
seus monitors. 
 
ENTERRAMENT: Dimarts, dia 4, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Lluís Riera i Mateu, que morí el dia 2 a l’edat 
de 88 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas. Moltes 
gràcies! 
 
NOTÍCIA DEL WEB CATALUNYA RELIGIÓ: En les 
respostes a un qüestionari fet a quatre parròquies de Catalunya 
sobre la repercussió de la pandèmia en la pastoral s’hi deia 
que a Roda la Covid també va tenir alguns aspectes  positius, 
perquè va ajudar a produir una colla de vídeos sobre la 
parròquia i el poble amb molt bona acollida, i va fer que els 
pares s’impliquessin molt més en la catequesi. Per contra va fer 
disminuir l’assistència a les misses dels caps de setmana. 


