
 

 
Immediatament elles, amb por, però amb una gran alegria se 
n’anaren del sepulcre i van córrer a anunciar-ho als deixebles... 
Després se’n tornaren a Jerusalem plens d’una gran alegria.  
Són les reaccions de les dones i dels deixebles després de la 
resurrecció, escampar alegria, contagiar la joia que els ha 
comunicat Jesús viu. La Pasqua és goig. Un cristià trist no és un 
bon creient; un que sempre escampi només notícies negatives 
no creu de veritat en Jesús ressuscitat. 
 Els deixebles de Jesús tenien por, continuaven sent 
perseguits, s’havien d’amagar, però això no superava 
l’experiència interior d’haver tornat a veure Jesús vivent. No 
podem esperar per estar contents que res no ens faci mal, que 
tot ens vagi bé. L’alegria interior que neix de la fe profunda no 
és l’alegria del burgès o del panxacontent, és el goig del que 
sap que el Pare ens vetlla fins al final, del que creu en el camí 
de Jesús que passa del sofriment a la resurrecció.  
 Hi ha persones que no tenen gaire salut, que han sofert 
un contratemps important, que han estat acusades falsament... 
i no obstant no van pel món amargant la vida als altres, perquè 
no han perdut la pau i la joia interiors. Contrasten tant amb els 
que no saben obrir la boca sense escampar queixa! 
 Aquest to pasqual ens recorda una carta de Pau que ens 
hauria de ser lema de vida i que fa: Estigueu contents; ho 
repeteixo, estigueu contents...Que tothom us hagi de 
reconèixer com a gent de bon tracte. 
 
 

DIUMENGE,dia 12:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan Camprubí i 
Soler; a la Mare de Déu del Sòl del Pont en acció 
de gràcies.)  

Dilluns,        dia 13: A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la Mare de Déu del Sòl del Pont) 

Dimarts,      dia 14: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Joan Farràs) 
Dimecres,   dia 15: A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia) 
Dijous,         dia 16: No hi ha missa 
Divendres,  dia 17: A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. Josep Pons i 

Elvira Puigoriol) 
Dissabte,     dia 18: A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada)  
DIUMENGE,dia 19: A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramona 

Rosanas i Moratona; Ricard Suriñach i Mas, Sda. 
Flia.; Josep Masó i Roca; Anton Vilar i fill Josep 
Ma.)  
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CARITAS: Dilluns, dia 13, a les 9, es reuniran tots els 
voluntaris de Càritas per repassar les diferents necessitats i 
projectes. 

 

NOVA PÀGINA WEB: Dilluns, dia 13, a les 5, es tornaran 
a trobar els responsables de preparar una nova pàgina web de 
la parròquia.  

 

CURS DE BÍBLIA: Dimecres, dia 15, a 1 quart de 10, hi 
haurà trobada del curs sobre l’evangeli de Marc que s’encetà a 
principis d’aquest any. 
 

MISSA FAMILIAR: Dissabte vinent, dia 18, a les 8, es 
celebrarà la missa familiar amb assistència de tots els infants i 
pares de Primera Comunió i el Casalot. Divendres passat, dia 
10, es reuní el grup de mares que la prepara. 
 

BATEIGS: El diumenge, dia 5, reberen el sagrament del 
baptisme la nena Saray Garcia i Sánchez, filla de David i 
Carolina, apadrinada per Sergi i Lurdes; el nen Derk Torrents i 
Sánchez, fill de Sergi i Carolina, apadrinat per Gerard i Anna 
Ma. Per molts anys! 
 

CASAMENT: Diumenge, dia 5, es celebrà el sagrament del 
matrimoni entre Sergi Torrents i Casalí, fill de Lluís i Lourdes, 
nascut a Vic i veí de Roda de Ter, i Carolina Sánchez i Duran, 
filla d’Ignacio i Ma Carmen, nascuda a Girona i veïna de Roda 
de Ter. Per molts anys ! 

 

ENTERRAMENTS: Divendres, dia 10,  es celebrà el 
Funeral i l’Enterrament de Carme Morelló i Nogués, que morí 
el dia abans, a l’edat de 99 anys. També el de Miquel Novellas, 
que morí el dijous, a l’edat de 56 anys.  Al cel siguin! 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 5 € i un de 50 per Càritas. 
Moltes gràcies. 
 

 

 

    la campana avisa     la campana avisa 


