
 

 
Els digué: Així ho diu l'Escriptura: el Messies ha de patir i ha de 
ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, i cal predicar en nom 
d'ell a tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats... 
Vosaltres en sou testimonis. (Lc 24, 45-48) 
 La fe en el Crist ressuscitat no és automàtica, i els 
deixebles, colpits per la mort terrible del Mestre, no se'n saben 
avenir; cal que Jesús els obri l'enteniment perquè arribin a 
comprendre la veritable dimensió dels fets que estan vivint. En 
la Pasqua, en la victòria del Crist sobre la mort, s'ha esdevingut 
la més gran intervenció de Déu en la història de la humanitat, i 
són els deixebles els encarregats de donar-ne testimoni. 
 Aquells deixebles, junt amb Pau, van fundar una 
Església, la nostra, la de Crist. Jesús ens demana avui, a 
nosaltres, que siguem els seus testimonis en el món. I nosaltres, 
realment en som? Som testimonis en la proclamació de la Bona 
Nova? Som testimonis en la vida sagramental? Som testimonis 
en el nostre compromís en el món, en la denúncia de la 
injustícia i la hipocresia, en l'ajut als més febles? Siguem 
testimonis de Crist, en l'anunci de la Bona Nova, en la vida de 
l'Església i en una actitud compromesa enmig de la societat. 
 Aquest és el deixeble que dóna testimoni de tot això. Ell 
ho ha escrit, i sabem que el seu testimoni és digne de crèdit. 
(Jn 21, 24) 
 
 

DIUMENGE,dia 19:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Lluís Vila i 
Torrents; Ramona Rosanas i Moratona; Ricard 
Suriñach i Mas, Sda. Flia.; Josep Masó i Roca, 
Sda. Flia.; Anton Vilar i fill Josep Ma.)  

Dilluns,        dia 20: A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la Mare de Déu del Sòl del Pont) 

Dimarts,      dia 21: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Carles Serra) 
Dimecres,   dia 22: A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia) 
Dijous,         dia 23: No hi ha missa 
Divendres,  dia 24: A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. Pere Puigbò 

i Angeleta) 
Dissabte,     dia 25: A les 20,00: Missa (dif. esp. Jaume Puig i 

Asunción Rovira; Monsterrat Puig i Estrada; esp. 
Francisco Roca i Montserrat Peroliu)  

DIUMENGE,dia 26: A les 11,00: Missa cantada (difs. família Pladoliva 
i Bau; esp. Ramon Subirana i Ramona Muntadas; 
Antònia Moratona i Carme Moralló, d’Oració i 
Amistat)  
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CURS DE CRISTOLOGIA: Dilluns, dia 20, a les 9, hi 
haurà una nova trobada del curs de cristologia que fa un any 
que començà. 
 

BOBOG-CAMERUN: Dilluns, dia 20, a les 5, a la Llar 
d’infants de Roda, hi ha reunió d’un grup de mestres i 
representants de la parròquia per continuar treballant la seva 
col·laboració amb l’escola maternal de Bobog. 
 

ORACIÓ I AMISTAT: Dimecres, dia 22, a les 5, es 
trobaran els components del grup i tots els qui ho vulguin per 
fer una estona de pregària. 

 

ARXIPRESTAT: Dijous, dia 16, a St. Quirze, hi hagué una 
trobada de tots els mossens de l’arxiprestat per parlar de la 
pastoral de la nostra comarca. 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 100 € per Càritas. Moltes 
gràcies. 
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