
 

Mentre anem responent l’enquesta preparatòria de 
l’Assemblea, aquesta setmana es presenta la nova pàgina web 
de la parròquia. És una forma més de potenciar la difusió de la 
vida de la comunitat a través dels nous llenguatges del segle 
XXI. Les tecnologies actuals de la comunicació ofereixen nous 
mitjans a l’Església per donar testimoni del missatge cristià, i 
així ho entén també el Papa Francesc quan els utilitza. No fer-
los servir seria no seguir l’exemple dels apòstols en el dia de la 
Pentecosta quan inspirats per l’Esperit Sant parlen en els 
diferents llenguatges i “cadascú els sentia parlar en la seva 
pròpia llengua”. 
 En els textos del Concili Vaticà II s’insistia en la 
necessitat que l’Església fos amatent als signes de l’època: “Per 
a complir la missió de Jesucrist de servir i de no ésser servit, 
l'Església té el deure en totes les èpoques d'escrutar els signes 
dels temps i d'interpretar-los a la llum de l'Evangeli, de tal 
forma que pugui respondre a les qüestions eternes dels homes 
sobre el sentit de la vida. Convé, doncs, conèixer i comprendre 
el món en el qual vivim, les seves esperances, les seves 
aspiracions i el seu caràcter [...]”.  
 La nova pàgina web vol reflectir la gran activitat que 
porten a terme els diversos grups de la parròquia, facilitar-ne la 
comunicació i el coneixement entre ells, i a la vegada fer-los 
arribar al conjunt de la societat. Un bon instrument en temps 
de preparació de la nova Assemblea parroquial. 
  
 
 
 
DIUMENGE,dia 18: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Castellà i 

família Roqué Vallbona; Teresa Godayol i Riera; 
en acció de gràcies família Rosanas Subirana; en 
acció de gràcies a intenció de Remei Serrat) 

Dilluns,        dia 19: A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la M. de D. del Sòl del Pont) 

Dimarts,      dia 20: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Hipòlit Degès) 
Dimecres,   dia 21: A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia) 
Dijous,         dia 22: No hi ha missa 
Divendres   dia 23: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Ma Àngels Serra) 
Dissabte,    dia 24: A les 20,00: (difs. Montserrat Puig i Estrada; Joan 

Parramon i Tomàs; per les ànimes del purgatori; 
en acció de gràcies a la M. de D. del Sòl del Pont)   

DIUMENGE,dia 25: A les 11,00: Missa cantada (difs. família Fabregó 
i Ayats) 

ANY XXXII + Núm 1411 
Diumenge XXIX de durant l’any 

18 d’octubre del 2015 

cultes de la setmana 

dret a decidir nova pàgina web 
www.parroquiaroda.cat 



la campana avisa    CARITAS: Dilluns, dia 19, a les 9, es trobaran tots els 
voluntaris que col·laboren en els diferents projectes de Càritas 
per coordinar les seves tasques. 
 

GRUP D’ESTUDI BÍBLIC: Tornaran a reprendre les seves 
sessions d’estudi de l’evangeli de Marc el proper dimecres, dia 
21, a 1 quart de 10. 
 

GRUP DE RV DE MATRIMONIS JOVES: Es reuniran 
el divendres, dia 23, a 3 quarts de 10, per parlar de la seva 
vida i de la seva fe. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 24, a les 6 es trobaran 
els pares que no pogueren assistir a la reunió del dia 10. 
  
ASSEMBLEA PARROQUIAL: Cal que anem prenent i 
retornem contestats els fulls del capdavall de l’església sobre la 
preparació de la propera assemblea parroquial.  
 

HOSPITALITAT M. DE D. DE LURDES: Avui celebren 
el 50è Aplec, a La Gleva, amb l’eucaristia a 3 quarts d’1 i el 
dinar de germanor a les 2.  
Durant més d’un any la capella comarcal de la M. de D. de 
Lurdes ha passat per 136 famílies de Roda. S’hi han recollit 
350 € que l’Hospitalitat fa servir pels malalts que van a Lurdes. 
 

ENTERRAMENT: Dimarts, dia 13, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Mercè Mata i Torm, que morí el diumenge, a 
l’edat de 62 anys. Al cel sigui ! 
 
NOU WEB: Aquest cap de setmana a les misses es presenta 
el nou Web de la parròquia: www.parroquiaroda.cat 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 10 i  un de 50 € per les 
necessitats de la parròquia i dos de 50 € per Càritas. Moltes 
gràcies. 
 
 
 
 
 


