
 

Aquest cap de setmana 7 nens i nenes seran batejats a la nostra 
parròquia. Un fet com aquest sempre és motiu de festa per a 
les famílies i per a tota la comunitat. Cal felicitar aquests pares i 
mares que, després de viure la joia de l'arribada dels seus fills a 
aquest món, ara han volgut iniciar-los en el camí d'una vida 
cristiana. 
 
El Baptisme és, juntament amb l'Eucaristia i la Confirmació, un 
dels tres sagraments de la iniciació cristiana. El Baptisme 
constitueix el naixement a la vida nova en Crist. Aquests infants 
seran batejats en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, és a 
dir: esdevindran fills adoptius del Pare, membres del Crist i 
temples de l'Esperit Sant. 
 
Ara bé, el baptisme és també la incorporació a l'Església. 
Aquesta incorporació a l'Església de Crist (que som tots) ha de 
ser l'inici d'un camí que, amb l'acompanyament dels pares, de 
la família i de tota la comunitat parroquial, porti els infants cap 
a Crist. Un Crist que coneixeran a casa, a la catequesi i a 
l'església, però que hauran de trobar també en l'amor al 
proïsme i en el compromís d'acció i justícia social. 
 
Com digué Jesús: Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los 
deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de 
l'Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. 
Jo sóc amb vosaltres dia rere dia (Mt 28, 18-20) 
 
 
 
DIUMENGE, dia 7:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Pepeta Bori i 

Vila, cap d’any; Isabel i Carme Font)  
Dilluns,         dia 8: A les 19,00: Rosari i Missa (a la Mare de Déu del 

Sòl del Pont en acció de gràcies) 
Dimarts,       dia 9: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Mn. Miquel Codina 

i Font) 
Dimecres,   dia 10: A les 19,00: Rosari i Missa (dfis. esp. Oleguer 

Puigoriol i Angeleta Aumatell) 
Dijous,        dia 11: No hi ha missa 
Divendres,  dia 12: A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la 

parròquia) 
Dissabte,    dia 13: A les 20,00: Missa (difs. Miquel Pla i Jutglar; 

Montserrat Puig i Estrada)  
DIUMENGE,dia 14: A les 11,00: Missa cantada (difs. Jaume Viñas i 

Orra, cap d’any; Isidre Sellés Palou i família Vilalta 
Serrat; Josep Font i Juvanteny) 
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CORPUS-COL�LECTA PER CÀRITAS: Com cada any 
la col·lecta del dissabte i del dia de Corpus van destinades 
íntegrament a Càritas de Roda. 
 

CONFIRMACIÓ: Divendres i dissabte passats, 5 i 6 de juny, 
els joves del grup que es preparen per a la Confirmació han fet 
una trobada a una casa de colònies de Borgonyà com a sessió 
de final de curs. 

 

PROCLAMA MATRIMONIAL: Preparen el seu casament  
en Santiago Ureña i Moral, fill de Joan Josep i Maria, nascut a 
Vic i veí de Roda de Ter, i l’Ana Quero i Cueto, filla de Joan 
Manel i Isabel, nascuda a Vic i veïna de Roda de Ter. 
 

PRIMERES COMUNIONS: Avui, dia 7, es el darrer dia 
que es celebren en grup a la missa de les 11. 
 

ENTERRAMENTS: Diumenge, dia 31, es celebrà el 
Funeral i l’Enterrament d’Antoni Chércoles i Fernández, que 
morí el divendres, a l’edat de 48 anys. Dimecres, dia 2, el de 
Maria Vila i Galobardes, que morí el dia abans, a l’edat de 83 
anys. Al cel siguin. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 1000 € per les necessitats 
de la parròquia. Moltes gràcies. 
 

 

      Nens i nenes que fan la Primera Comunió a la parròquia aquest any 

 

Lluís  AGUILAR ROVIRA Kevin MARTÍNEZ CAÑADA 
Júlia  AGUILERA GARCIA Rubèn MARTÍNEZ GARCIA 
Maria CANAL ANGLADA Pol PADRÓS ROCHE 
Gemma CARRERAS  FONTSERÈ Pol PARCET MIR 
Ainhoa CORNELLÀ LUCIO Marc PARERA QUEROL 
Judit ESTRELLA OJIDOS Berta PUIGDOLLERS CLARÀ 
Aniol FABRÉ GUIX Maria PUIGNERÓ SUNYER 
Grau FABREGÓ COLL Genís  SALÉS DATZIRA 
Alba  GAMERO COLOMO Paula SANTACATALINA CALLE 
Ian GARCIA VERDEJO Marc  SELLÉS PRAT 
Toni GIRBAU PLADELASALA Carla STEFANIA SCIPIONE 
Emma JUNQUERA ROVIRA Claudia TARRÉS GARCIA 
Ivet LARA BOIXEDA Joana  VISTÓS AGUILAR 

    la campana avisa     la campana avisa 


