
 

 
Quan un grup de joves, per decisió pròpia, per convenciment 
de fe, a part del que pensin els altres, decideix fer una colla de 
mesos de preparació a la Confirmació, és digne d’admiració. 
 Quan ens diuen que pretenen seguir els passos de Jesús, 
i volen confirmar aquesta fe, és que dins seu hi ha l’Esperit de 
Déu. 
 Quan manifesten que ara ja no són els seus pares qui 
han decidit què havien de fer, què havien de creure, és que 
han madurat i han crescut en personalitat, i en aquest cas en 
convenciment cristià. 
 Nosaltres, com a comunitat cristiana de Roda de Ter, 
ens n’alegrem i els en felicitem, esperant que aquest pas 
continuï fent camí, sempre amb la vista posada en Jesús 
 
 Aquest és el seu :manifest 

Nosaltres, som 4 nois i 7 noies que venim a confirmar-nos 
amb l’objectiu d’intentar seguir els passos de Jesús.  

Ens hem trobat durant dos anys per treballar diferents valors, 
com per exemple, aprendre a respectar a l’altre gent, ser 
solidaris i fer un pas més cap al cristianisme. 

Durant aquests dos anys, a part d’anar-nos trobant, hem fet 
diverses sortides, com per exemple, pujar a Cabrera per 
escoltar el silenci. També va manar a Tavèrnoles per 
fomentar la unió del grup i fer una pregària on percebre el 
silenci. 

Fem la confirmació voluntàriament, ja que el bateig i la 
comunió van ser decisions dels nostres pares, d’aquesta 
manera intentem ser cristians. 

 

 

 

DIUMENGE,  dia 11:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Trinitat Barnera 
i Moratona; Jesús Blanch I Puigsesllosas; Serafina 
Fluvià i Moner, cap d’any; família Pont Arbat)  

 
Dissabte,      dia 17: A les 20,00: Missa  (dif. Montserrat Puig i Estrada) 
 

DIUMENGE,  dia 18: A les 11,00: Missa cantada (dif. Josep Ma Vilar i 
Serra, sda. flia; Dolors Sallés i Guillamet; esp. 
Joan Torrentgenerós i Maria Farrés) 
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MISSA FAMILIAR: Serà dissabte vinent, dia 17, a les 8, 
amb assistència dels infants i pares de primera comunió i dels 
infants, joves i monitors del Casalot. 
 

MISSA A LA RESIDÈNCIA: Aquest mes de gener no hi 
haurà missa a la residència com tenim per costum. La propera 
serà al mes de febrer. 

 

CAPELLES DE LA SDA. FAMÍLIA: Tots aquells que us 
cuideu de les didferents capelles podeu passar per la parròquia 
quan us vagi bé. 
 

DONATIUS: S’ha rebut un de 20 €, un de 50 i un de 100  
per l’escola de Bobog (Camerun); un de 5 i un de 60 per 
Càritas; un de 20, un de 50 i un de 100 per les necessitats de 
la parròquia. Moltes gràcies. 
Recordem que es poden fer donatius per a la construcció de  
l’escola de Bobog als C/c: La Caixa 2100 0453 02 0200242517 
i BBVA 0182 1807 1402 0154 8114 ó a la parròquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    la campana avisa     la campana avisa 


