
 

 
Fa uns mesos els mitjans de comunicació ens van bombardejar, 
dia si dia també, amb un munt de notícies sobre l’ebola. 
Semblava que aquesta era una de les notícies més importants 
per a la humanitat. En el moment en el qual l’ebola ha deixat 
de ser una amenaça a Occident, la malaltia del continent africà 
també ha deixat de ser notícia, ja no s’explica quin és el 
número d’infectats ni el número de morts.  
 
Aquests mitjans de comunicació que han silenciat novament 
els problemes de l’Àfrica, llavors gosen presentar-se com a 
garants de la solidaritat, organitzant grans espectacles per 
recaptar fons per a la investigació mèdica, això sí, per a 
investigar sobre les “nostres” malalties, que és com practicar la 
solidaritat amb nosaltres mateixos.  
 
Certament hem de ser solidaris amb els qui tenim a prop, però 
hem de tenir la mirada més llarga i ser capaços de veure la 
problemàtica social que hi ha arreu del planeta. Ara que es 
practica tant la “solidaritat de proximitat” és important recordar 
que cal ampliar el cercle, però sobretot és important denunciar 
les causes que generen tanta injustícia. Jesús és un mestre en 
aquesta actitud de denúncia i recerca de la justícia universal: 
“Ai de vosaltres, mestres de la Llei i fariseus hipòcrites, que 
pagueu el delme de la menta, del fonoll i del comí, però heu 
abandonat les coses més fonamentals de la Llei: la justícia, 
l'amor i la fidelitat!” (Mt, 23,23) 
 
Per això és bonic veure com una comunitat parroquial 
s’agermana amb un poble de l’Àfrica (Bobog) per ajudar-los a 
construir una Escola maternal que redueixi la mortalitat infantil, 
això és un signe de “justícia, d’amor i de fidelitat”, un signe de 
la nostra fe amb Crist. 
 

 

DIUMENGE,  dia 25:   A les 11,00: Missa cantada (difs. difs. Teresa Vila 
i Prat; Rosalia Rodríguez i Riera; Joan Tañà i Rifà) 

Dissabte,      dia 31: A les 20,00: Missa  (dif. Montserrat Puig i Estrada; 
Anna Codina i Santi Pons) 

DIUMENGE,   dia 1: A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Devesa i 
Vila; en acció de gràcies de S.D.; Ramona 
Rosanas i Moratona de la Sda. Flia.; Miquela 
Torra i Masramon, de la Sda. Flia.) 
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CÀRITAS: Els representants dels diferents projectes es 
trobaran el dijous, dia 8, a les 9 per valorar les necessitats que 
van sorgint. 
 
CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 9, a 3 quarts de 10 es 
reunirà per darrera vegada tot el grup per acabar de preparar la 
Confirmació que rebran el dia següent, dia 10 de gener, a la 
missa de 2 quarts de 9 del vespre. 
 
CAPELLES DE LA SDA. FAMÍLIA: Tots aquells que us 
cuideu de les didferents capelles podeu passar per la parròquia 
quan us vagi bé. 
 
ENTERRAMENTS: Dimarts, dia 30, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Trinitat Barnera i Moratona, que morí el                             
dia abans a l’edat de 93 anys. El mateix dia es celebrà el de 
Rosalia Bassols i Torrent, que morí el dia abans a l’edat de 83 
anys. Al cel siguin! 
 
DONATIUS: S’han rebut 70 € i un donatiu de 200 € per 
l’escola de Bobog (Camerun), i un de 200 € 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. 
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CANVI D’HORARI A LA MISSA DEL DISSABTE: 

Dissabte vinent, dia 10, la missa serà a 2 quarts de 9, no a 
les 8, ja que ve el bisbe a confirmar una colla de joves i no pot 
ser abans. 



 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Serà el proper dilluns, dia 
22, a 2 quarts de 9. Demanar i rebre el perdó de Déu és una 
bona preparació pel Nadal. 
SOMNI BLANC: És el títol d’un llibre molt bonic, com 
explica el Full Diocesà, que acaba de publicar la col·laboradora 
de la nostra parròquia, l’Ester Busquets, que com diu a la 
contraportada: “És el relat dels temps i contratemps per 
aconseguir un somni de molta alçada exterior: trepitjar el cim 
del Mont Blanc (4.810m.); i, a la vegada, de molta alçada 
interior, aprendre a viure millor”. Es pot trobar a les diferents 
llibreries i també a la parròquia. El preu és de 8,50 €. 
COL�LECTA DE NADAL: En la col·lecta del dia de Nadal 
destinada a l’escola de Bobog (Camerun), dins el projecte 
d’agermanament que hem emprès, es recolliren 932 €. Moltes 
gràcies. 
 

EL POEMA DE NADAL: El dia de St. Esteve, a les 7, al 
teatre, el grup Arrels faran un recitat del Poema de Nadal de 
Josep Ma de Sagarra acompanyats per nois i noies de l’IES 
M.M.P., els quals també representaran la Cançó de Nadal de 
Ch. Dickens. Tot el que es reculli serà donat íntegrament per a 
la construcció de l’escola de Bobok. 
 
DONACIÓ DE SANG: Es podrà fer el dissabte, dia 27, de 5 
a 9 de la tarda a l'Espai Jove ( Avda. Diputació, 7). Donar sang 
sempre és donar vida a qui n’hi falta. 
PREPARACIÓ ASSEMBLEA PARROQUIAL: Un 
grupet de cinc persones, nomenat pel Consell, es trobarà 
dilluns, dia 9, a les 9, per començar a preparar una futura 
assemblea parroquial. 
CÀRITAS: Dilluns, dia 15, a dos quarts de 9, es trobaran a 
Torelló els representants dels diferents grups de Càritas del 
nostre arxiprestat per intercanviar parers i programar activitats.  
 
ORACIÓ I AMISTAT: Els components del grup es trobaran 
el dimecres, dia 17, a les 5, acompanyats del tots els que 
vulguin assistir a una estona de pregària. 
 
ARXIPRESTAT: Dijous, dia 18, a les 11, es trobaran a Roda 
tots els mossens del nostre arxiprestat per parlar de les diferents 
activitats pastorals de les parròquies. 
 



MISSA FAMILIAR: Es celebrarà el proper dissabte, dia 20, 
a les 8, amb participació del Casalot, els infants i pares de 
primera comunió i tots els que hi vulguin participar. 
V SETMANA SOLIDÀRIA: Avui és el darrer dia. Recordeu 

que podeu fer els vostres donatius per la 
construcció de l’Escola Maternal de Bobog 
(Camerun) als C/c: La Caixa 2100 0453 02 
0200242517 i BBVA 0182 1807 1402 
0154 8114 ó a la parròquia. 

 
 
ENTERRAMENTS: Dissabte, dia 6, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Carmen Boixaderas i Calm, que morí el dia 
abans a l’edat de 92 anys. Divendres, dia 12, el de Jesús 
Blanch i Puigsesllosas, que morí el dia abans a l’edat de 91 
anys  Al cel siguin. 
 

GRAN RECAPTE: En el recapte del divendres i dissabte 
passats es recolliren més de 3.000 kgs. d’aliments. Mercès. 
 

FORMACIÓ A CÀRITAS: Dissabte, dia 13, a les 10, hi ha 
una matinal de formació al seminari pels voluntaris de Càritas 
de tota la diòcesi. La nostra Càritas també hi serà present. 
COVES D’ADVENT: Fins a Reis hi hauran els coves 
CONSELL PASTORAL: Dimecres, dia 26, a 1 quart de 
10, es reuniran els membres del Consell per parlar de la marxa 
de la parròquia i proposar noves activitats. 
CÀRITAS: GRAN RECAPTE: El divendres i dissabte 
vinent el Banc dels Aliments organitza el Gran Recapte. A Roda 
es farà a les botigues i als supers i tot el que es reculli es 
quedarà a Caritas Roda. En aquests moments el que fa més 
falta és: llet, oli, sucre, tonyina, tomàquet, farina, no arròs i 
llegums. Moltes gràcies.  
DIUMENGE,  dia 7: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Cirera i 

Cirera; família Alsina Verdaguer; per les ànimes 
del purgatori) 

 
DIADA GERMANOR: En la col·lecta del diumenge passat 
es recolliren 443 €. Moltes gràcies.   
XERRADA-CONFERÈNCIA: Dimarts, dia 2, a les 9, l’Ester 
Busquets, professora de la universitat de Vic, de l’Institut Borja 
de bioètica i de l’ISCR de Barcelona i de Vic, ens farà una 
xerrada sobre La fe davant la crisi moral. Guardeu-vos la data. 
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CÀRITAS INFORMA: Es necessita una estufa de llenya i 4 
tubs per una família amb nens petits. 
 

MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà el proper dimecres, dia 
26, a les 5 de la tarda. 
 

CURSOS DE CRISTOLOGIA: Dilluns, dia 17, a les 9, es 
farà la segona sessió d’aquest curs de cristologia i formació en 
la fe, per persones de més de 60 anys que començà el curs 
passat. 
 
Dimecres, dia 19, a les 9, es farà la sessió mensual del curs de 
formació en teologia sobre Jesucrist amb el grup de disset 
persones de la parròquia, d’entre 25 i 45 anys. 
CASALOT: Aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, els 
nois i noies del Casalot i els seus monitors van de colònies a la 
Bertrana de l’Esquirol. Que els vagi molt bé. 
 

ORACIÓ I AMISTAT: Dimecres, dia 19, a les 5, es 
trobaran els components del grup i tots els qui ho vulguin per 
fer una estona de pregària. 
 
CONFIRMACIÓ: El divendres vinent, a 2 quarts de 10 
començaran les seves trobades els nois i noies que formen el 
nou grup de confirmació, i que s’hi aniran prepararant fins el 
2016. 
SETMANA SOLIDÀRIA: Dimarts, dia 18, a les 7, es 
trobaran voluntaris de Càritas i de l’Ajuntament per anar 
preparant la setmana Solidària del desembre. 
 

MISSA FAMILIAR: Aquest mes no serà dissabte vinent, 
tercer dissabte, sinó el dissabte dia 24. 
LLUITA CONTRA EL CÀNCER: Diumenge vinent, dia 
23, a les, al teatre Eliseu, es farà el festival a benefici de la lluita 
contra el càncer. 
CÀRITAS: Dilluns, dia 10, a les 9, hi ha trobada de tots els 
més de 20 voluntaris que treballen en diferents projectes de 
Càritas, per compartir les diferents gestions i necessitats. 
CAP DEL PONT: Dijous, dia 13, a 2 quarts de 10, es 
trobaran els diferents redactors del Cap del Pont per organitzar 
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els escrits del temps d’Advent i Nadal i per preparar 
l’ornamentació de l’església. 
ARXIPRESTAT: Divendres, dia 14, a les 11, a la parròquia 
de Sta. Ma de Manlleu, el bisbe es trobarà amb tots els 
mossens de l’arxiprestat per parlar del pla Pastoral. 
MARES MISSA FAMILIAR: Es trobaran el divendres, dia 
14, a 2 quarts de 10, per preparar la missa familiar d’aquest 
mes. 
LA MISSA DE CADA DIA: Tots aquells que el vulgueu 
rebre cada mes cal que ho comuniqueu a la parròquia per fer 
la subscripció aviat. Recordeu que és un llibret que surt cada 
mes amb les lectures i oracions de la missa de tots els dies, per 
un cost global de tot l’any de 25€.  
MISSA DELS DIES FEINERS: Com el curs passat, durant 
els mesos d’hivern fins a Pasqua no hi haurà missa els dies 
feiners a 2 quarts de 8. 
ENTERRAMENT: Dimarts dia 4, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Paco Fontserè i Baulenas, que morí el dia 
abans a l’edat de 90 anys. Al cel sigui. 
CONTRACTE CÀRITAS-GNES. DOMINIQUES: La 
setmana passada es signà un contracte pel que les germanes 
Dominiques cedeixen l’ús dels baixos de l’antic col·legi, ara en 
desús, per magatzem de Càritas (llits, taules, mobles, patates...), 
i també l’ús d’un camp proper per a ser conreat per persones 
en necessitat. 

 
PREGÀRIA AL CEMENTIRI: La pregària pels difunts es 
farà el dissabte, dia de Tots Sants, a les 5 de la tarda a l’església 
del cementiri. 
GRUP DE RV1 DE MATRIMONIS JOVES: Dissabte, 
dia 8, a les 5, faran la trobada mensual per parlar de la seva 
vida i de la seva fe. 

CONFIRMACIÓ: Des d’ara fins el dia de la confirmació, el 
10 de gener, el grup de joves que s’hi prepara es trobarà cada 
divendres a  2 quarts de 10. 

 

 
XERRADA 

 

LA FE DAVANT LA CRISI MORAL 

per Ester Busquets 
professora de la universitat de Vic, de l’Institut Borja de 

bioètica i de l’ISCR de Barcelona i de Vic 
 

Locals parroquials. Dia 2 de desembre, a les 9 

 

ESCOLA MATERNAL PER BOBOG (Camerun) 
 

Amb la Setmana Solidària, comencem la campanya d’Agermanament amb el poblat de 
Bobog. En col·laboració amb els ajuntaments de Roda i Les Masies, i les parròquies de Rupit 

i Cantonigròs ens hem compromès a fer-los una escola maternal. 
 
 

Xerrada de Jaume Borràs, dijous 11, a les 9, al vestíbul del teatre, sobre 
Si aquí hi ha pobresa, què és el que hi ha al 3r món? 

 
 

S’nformarà de les pobreses d’aquí i del Camerun, especialment de l’agermanament amb 
Bobog, amb una projecció de fotografies 

Donatius:       La Caixa 2100 0453 02 0200242517         BBVA 0182 1807 1402 0154 8114 



 

 
 


