
 

Una festa més hem vingut a missa: hem participat de la 
celebració, hem escoltat les lectures, el mossèn ha fet un 
sermó, hem combregat i marxem cap a casa satisfets. Altres 
dies fem bateigs, funerals, confirmacions...Tot això està molt 
bé, però coneixem realment què anem a fer a l’església? Som 
prou conscients d'allò que s'ha esdevingut? La nostra parròquia 
vol repensar i millorar aquesta litúrgia; per això farem una 
propera assemblea, que ja hem començat a preparar amb les 
propostes del full que se’ns proposa de contestar. 
 En paraules de Joseph Ratzinger (Benet XVI): “La vida es 
converteix en vida veritable només quan rep la seva forma a 
partir de la mirada adreçada a Déu. El culte existeix per a 
transmetre aquesta mirada i donar així una vida que sigui 
per a la glòria de Déu”. 
 En la litúrgia Crist continua en la seva Església. En ella 
celebrem sobretot el misteri Pasqual, la gran obra de salvació; 
la celebració ha de servir per a ajudar-nos a continuar aquesta 
obra de Crist en les nostres vides. La vida esdevé veritable, rica 
i autènticament cristiana quan s'orienta a Déu, i la litúrgia ens 
hi ajuda. La litúrgia no és un ritus màgic sinó un instrument per 
a orientar les nostres vides a Crist, que vol dir donar sentit a la 
vida a través de l'amor i el servei als germans i a Déu. 
 Els primers cristians “cada dia eren constants a assistir 
unànimement al culte del temple. A casa, partien el pa i 
prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de cor”. (Ac 
2,46) 
  
   
 
 
DIUMENGE,dia 25: A les 11,00: Missa cantada (difs. família Fabregó 

Ayats; família Rifà Bau; família Aulet Crosas) 
Dilluns,       dia 26: A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 

la M. de D. del Sòl del Ponti) 
Dimarts,      dia 27: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Carles Serra) 
Dimecres,   dia 28: A les 16,00: Missa (pels malalts de la parròquia i 

pels cuidadors) 
Dijous,        dia 29: No hi ha missa 
Divendres   dia 30: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Jaume Rossell) 
Dissabte,    dia 31: A les 20,00: (difs. Santi Pons i Hita, cap d’any; 

Montserrat Puig i Estrada; Carme Roca i 
Armengol; en ac. de gràcies a Maria Auxiliadora; 
en ac. de gràcies a la M. de D. del Sòl del Pont)   

DIUMENGE, dia 1: A les 11,00: Missa cantada (difs. germans Crosas 
Caballeria; Ramona Rosanas i Moratona) 
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25 d’octubre del 2015 

cultes de la setmana 

dret a decidir litúrgia 



la campana avisa    GRUP DE CRISTOLOGIA: Dilluns, dia 26, a les 9, es 
tornaran a trobar els participants en l’estudi de cristologia, 
continuant el treball fet el curs passat. 
 

SETMANA SOLIDÀRIA: Dimarts, dia 27, a 2 quarts de 7, 
es trobaran els representants de Càritas i de l’Ajuntament que 
preparen la Setmana Solidària del desembre. 

 

FESTA DEL MALALT: Dimecres, dia 28, a les 4, es 
celebrarà la Festa del Malalt a la porxada de can Planoles, amb 
l’Eucaristia i la Unció dels malalts, acompanyats per la coral 
Vila i Formosa, acabant amb un petit refrigeri. 
 

L’ESGLÉSIA NETA: Els grups que es cuiden de la neteja i 
pulcritud de l’església parroquial i de la capella del Sòl del Pont 
es trobaran el proper dijous, a la tarda. 

 

PREGÀRIA AL CEMENTIRI: Serà diumenge, dia 1, a 2 
quarts de 5 de la tarda, a la capella del cementiri. 

 

LLEVA DEL 61: Com tenen costum de fer cada any, 
celebren avui, diumenge, dia 25, la seva trobada amb una 
visita a la Mare de Déu del Sòl del Pont. 

 

WEB DE LA PARRÒQUIA: Recordem l’adreça electrònica 
de la pàgina web que fou inaugurada la setmana passada i que 
es bo que consultem: www.parroquiaroda.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


