
 

En els últims anys més d’un centenar de joves d’entre 15 i 17 
anys han rebut la Confirmació a la nostra Parròquia. La xifra és 
elevada i, el més important de tot, és que són joves que han 
decidit voluntàriament rebre aquest sagrament. Confirmar-se és 
reafirmar el que els seus pares van decidir per ells quan els van 
batejar. És dir per voluntat pròpia que volen seguir el camí del 
cristianisme. Per això és important que vinguin perquè  ells 
mateixos ho decideixen, no per obligació.  

A través de diferents xerrades sobre temes ben quotidians per 
ells com la música, l’esport, l’institut i l’amistat, aquests nois i 
noies aprenen a trobar Jesús en la seva vida diària. Passat un 
primer curs seguint aquesta dinàmica, comencen el segon any 
coneixent més de la vora els sagraments, la fe i la vida en 
comunitat. Uns mesos després se’ls demana si realment volen 
ser confirmats i llavors, cap el febrer o març, reben la 
confirmació.  

Un cop rebut el Sagrament de la Confirmació, comença, 
segurament, la part que els serà més complicada, viure la seva 
vida essent testimonis del Crist en els seus fets i els seus actes. 
Tal com Jesús va dir als seus deixebles quan els va enviar 
l’Esperit Sant: “ Vosaltres en sou testimonis. Mireu, jo envio 
damunt vostre l’Esperit promès pel Pare” (Lluc 24, 48-49). Ara, 
per tant, els toca ser testimonis de Jesús. I això, com tots 
sabem, no sempre ens és senzill.  
 
 
 
DIUMENGE,dia 14:  A les 11,00: Missa cantada (dif. difs. Jaume 

Viñas i Orra, cap d’any; Isidre Sellés Palou i 
família Vilalta Serrat; Josep Font i Juvanteny)  

Dilluns,        dia 15: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Dolors Crosas i 
Caballeria) 

Dimarts,      dia 16: A les 19,00: Rosari i Missa (a la Mare de Déu del 
Sòl del Pont en acció de gràcies) 

Dimecres,   dia 17: A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. Lluís 
Soldevila i Maria) 

Dijous,        dia 18: No hi ha missa 
Divendres,  dia 19: A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la 

parròquia) 
Dissabte,    dia 20: A les 20,00: Missa (difs. esp. Joan Roca i Maria 

Casals; Montserrat Puig i Estrada)  
DIUMENGE,dia 21: A les 11,00: Missa cantada (dif. Lluís Vila i 

Torrents). 
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la confirmació 
 
 

 

cultes de la setmana 



CURS DE CRISTOLOGIA: Dilluns, dia 15, a les 9, es 
trobaran els que fan el curs de cristologia i formació en la fe. 
 
CURS DE BÍBLIA: Dimecres, dia 17, a 1 quart de 10, hi 
haurà trobada del curs sobre l’evangeli de Marc que s’encetà a 
principis d’aquest any. 
 
PROCLAMA MATRIMONIAL: Preparen el seu casament 
en David Corominas i Arumí, fill de Joan i Engràcia, nascut a 
Vic i veí de Roda de Ter, i la Mercè Garcia i Lizandra, filla de 
Manuel Ricardo i Pilar, nascuda a Castellar del Vallès i veïna de 
Roda de Ter. 
 
BATEIGS: El diumenge, dia 7, reberen el sagrament del 
baptisme els infants germans David, Laura i Maria Gallach 
Guix, fills de Jordi i Isabel, apadrinats per Xavier i Gemma; 
Maria Viñas i Guzman, filla de Miquel i Carme, apadrinada per 
Enrique i Ma. Teresa; Maria Martínez i Garcia, filla de José 
Ángel i Montse, apadrinada per Elena i Mercedes; Anaís 
Martínex i Garcia, filla de Joan Antoni i Ma. Teresa, apadrinada 
per Marcos Martínez i Garcia. Per molts anys! 
 

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

Guardeu-vos aquesta data pel concert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    la campana avisa     la campana avisa 

 

CONCERT  
PER BOBOG-CAMERUN 

 
Xavier Baurier,guitarra i cançó francesa 

Josep Roma, saxos 
Albert Prat, contrabaix 

 
Teatre Eliseu 
Dia 26 de juny, a les 9 


