
 

 
Parelles que truquen al despatx parroquial per celebrar el seu 
casament, pares que volen batejar el seu fill, infants que es 
preparen per la primera comunió acompanyats per les 
catequistes, joves que junt amb un monitor treballen sobre què 
significa confirmar-se, infants, adolescents i monitors al Casalot, 
cada dissabte, misses familiars... Quants infants, joves i pares es 
mouen per la parròquia! 
 
Com els acollim? Com transmetem a infants i joves 
l’experiència de Déu? Què oferim a les famílies? Amb quina 
continuïtat? Com les impliquem? Avui, quines respostes donem 
des de l’Evangeli a la família i a l’educació de la fe? 
 
L’anunci de la Paraula, el testimoni de la família i dels adults 
són una sola cosa. Això vol dir una pastoral orientada als adults 
i a través d’ells als infants, unitat entre comunitat familiar i 
comunitat cristiana, construir una comunitat de comunitats 
posant l’accent en les persones que la constitueixen, promoure 
relacions humanes que ens impliquin mútuament treballant 
perquè la parròquia sigui un lloc de trobada per celebrar, 
pregar, compartir i servir. El repte és gran i hi hem de donar 
resposta participant activament a l’assemblea. 
 
El Papa Francesc parlava en el Sínode de la Família de la 
mirada que hem de fer a tots els tipus de família, com la faria 
Jesús, i del missatge d’esperança i de joia que els hem de donar 
com a Església.  “Jo els he fet conèixer el teu nom, i els el faré 
conèixer més encara, perquè l'amor amb què m'has estimat 
estigui en ells, i jo també hi estigui.” (Jn 17, 26). 
 
   
 
 
 
 
DIUMENGE, dia 1: A les 11,00: Missa cantada (difs. germans Crosas 

Caballeria; Ramona Rosanas i Moratona) 
Dissabte,     dia 7: A les 20,00: (difs. família Roca i família Coromina; 

Miquel Pla i Jutglar; Montserrat Puig i Estrada) 
DIUMENGE, dia 8: A les 11,00: Missa cantada (difs. Montserrat 

Farrés i Genís Datzira; en acció de gràcies a la M. 
de D. de l’Ajuda per un favor; per RV, PV i RB; 
Camil Prat i Pujol) 
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la campana avisa    PREGÀRIA AL CEMENTIRI: Serà avui, diumenge, dia 1, 
a 2 quarts de 5 de la tarda, a la capella del cementiri. 
 

BOBOG-CAMERUN: El grup de 9 persones que cuida 
l’agermanament  amb Bobog es reunirà el proper divendres, 
dia 6, a 2 quarts de 6. 

 

CONFIRMACIÓ: Recordem que ja poden venir a apuntar-se 
els nois i noies que vulguin preparar-se per a la Confirmació. 
Han d’haver nascut el 2001 o abans. 
Els joves que es preparen per confirmar-se pel febrer es 
trobaren dijous passat, dia 29, a les 9. 

 

MISSA DIES FEINERS: Per decisió de les feligreses, des 
de Tots Sants fins a Pasqua no hi haurà missa els dies de cada 
dia, a causa del fred i la foscor d’aquests mesos. 

 

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 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 40, un de 50 i un de 300 € 
per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 

 

 

 
 
 
 
 
 


