
 

 
Moltes persones del nostre poble i les seves institucions es 
defineixen com a laiques, apart de la fe, perquè, sortosament, 
som lliures davant les creences, i les organitzacions han de 
poder encabir tot tipus de persones, sigui quina sigui la seva fe. 
En canvi els que formem part de la comunitat parroquial no 
podem sentir-nos apart del poble, perquè necessàriament en 
som vilatans i en volem ser. 
 
Una comunitat de creients, que es troba per celebrar la seva fe 
i proclamar-la, per escoltar l’evangeli i rebre la força per 
transformar-lo en obres, té la missió de ser un ferment de 
germanor, de servei, de caritat entre els seus companys de 
poble, com un vilatà més. Ha d’estimar les seves 
organitzacions, els seus costums, les seves festes, i sobretot la 
seva gent, no només perquè és del poble, sinó perquè el 
mateix Jesús li demana de comprometre’ns amb l’entorn. 
 
D’aquí que un dels punts que ens hem plantejat per a la 
propera assemblea que s’està preparant és la relació de la 
parròquia amb el poble, com formar-ne part, com acollir-lo, 
com prestar-hi serveis. Voler-ne viure apart fóra com voler 
viure fora del món. 
 
El concili Vàticà II en un dels seus millors documents comença 
així: Les alegries i les esperances, les tristeses i les angoixes dels 
homes d’avui...són també les dels deixebles de Crist, i no hi ha 
res de veritablement humà que no tingui ressò en el seu cor.  
   
 
 
 
 
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; Carme Sala i Vilaregut) 

 
Dissabte,     dia 14: A les 20,00: (dif. Montserrat Puig i Estrada) 
 
DIUMENGE,dia 15: A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Masoliver 

i Novellasdemunt, cap d’any; Ramona Rosanas i 
Moratona; en acció de gràcies a la M. de D. del 
Sòl del Pont ) 
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la campana avisa    CONSELL PARROQUIAL: Tots els membres es reuniran 
el proper dilluns, dia 9, a 1 quart de 10, per anar preparant la 
propera assemblea i altres punts de la marxa de la nostra 
parròquia. 

 

MISSA FAMILIAR: Divendres, dia 13, a 2 quarts de 10, es 
reuniran les mares que preparen la missa familiar de cada mes. 

 

CARITAS: Dimecres, dia 11, a 2 quarts de 5, alguns 
membres de Càritas Roda visiten Càritas Ripoll, a petició 
d’aquests, per explicar-los el que es fa aquí  perquè tots els que 
vénen a Càritas col·laborin en tasques diferents per guanyar-se 
d’alguna manera el que reben. 

 

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. 

 

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 
   

ENTERRAMENTS: Dijous, dia 5, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Maria Mercader i Pratdesaba, que morí el dia 
abans, a l’edat de 78 anys. Divendres, dia 6, el de Diego Guix i 
Canudas, que morí el dimarts, dia 3, a l’edat de 65 anys.          
Al cel siguin ! 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 5 i un de 50 € per Càritas. 
Moltes gràcies. 

 

 

 
 


