
 

 
La comunitat cristiana es caracteritza i es diferencia d'altres 
comunitats perquè ha manifestat, des dels seus orígens i fins als 
nostres dies, que el seu fonament és la fe en Déu i en el 
testimoni de Jesús, l'esperança com a motor de les seves 
accions, i la caritat com a pràctica de l'amor i l'estimació més 
radicals. 
 
Com a comunitat parroquial, ara que estem preparant 
l'assemblea, cal que reflexionem especialment sobre les accions 
que són conseqüència de la pràctica d'aquesta caritat, d'aquest 
amor, i que pensem a fons si posem els pobres i més 
necessitats al centre, tal com va fer Jesús: 
Feliços els pobres: és vostre el Regne de Déu (Lc 6,20). Encara 
més, a la parròquia de Sant Pere l'assemblea hauria de fer que 
tots plegats ens demanéssim si nosaltres mateixos ens fem 
pobres de tot allò que no ens deixa viure en comunió amb el 
Pare. 
 
Al nostre poble la comunitat cristiana està implicada en moltes 
iniciatives d'acció social (Caritas, Setmana Solidària, projecte 
Roda per a infants, agermanament amb Bobog, etc.) i en molts 
d'aquests projectes hi treballem conjuntament amb altres 
persones no vinculades a la parròquia. Tots hi som necessaris 
en igual mesura però, com diu el bisbe Casaldàliga, a nosaltres 
ens ha de  caracteritzar "Fer-nos pobres. / Deixar-nos 
evangelitzar pels pobres / Evangelitzar des dels pobres" (Diari 
personal, 20/11/1977). 
 
 
 
DIUMENGE, dia 15: A les 11,00: Missa cantada (. Maria Masoliver i 

Novellasdemunt, cap d’any; Ramona Rosanas i 
Moratona; en acció de gràcies a la M. de D. del 
Sòl del) 

 
Dissabte,     dia 21: A les 20,00: (dif. Montserrat Puig i Estrada; a les 

ànimes del purgatori) 
 
DIUMENGE,dia 22: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere 

Castanyer i Madrona Casellas, i filla Teresa; esp. 
Lluís Mas i Maria Castells, i fill Jordi; esp. Joan 
Torrentgeneró i Maria Farrés; a les ànimes del 
purgatori) 
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la campana avisa    CASALOT: Els infants, joves i monitors són de colònies 
aquest cap de setmana a una casa de Viladrau. El diumenge 
abans de dinar hi farem una pregària. Que els vagi molt bé. 
 

ESTUDI DE MARC(grans): Es trobaran el dilluns, dia 16, a 
les 9, per encetar l’estudi bíblic de l’evangeli de Marc 
 

CAP DEL PONT: El grup de redactors es trobarà el proper 
dimarts, dia 17, a 1 quart de 10, per decidir la temàtica dels 
escrits fins a Nadal i preparar la decoració de l’església. 
 

ORACIÓ I AMISTAT: Es trobaran el proper dimecres, dia 
18, a les 5 de la tarda, per fer una estona de pregària i 
d’amistat. 
 

ESTUDI DE MARC(joves): Es trobaran el dimecres, dia, 18, 
a 1 quart de 10, per continuar l’estudi bíblic de l’evandeli de 
Marc. 
 

GRUP DE RV DE MATRIMONIS JOVES: Es reuniran 
el dissabte, dia 21, a 2 quarts de 5, per parlar de la seva vida i 
de la seva fe. 
 

MISSA FAMILIAR: Serà dissabte vinent, dia 21, a les 8 del 
vespre, amb assistència dels infants de primera comunió, dels 
del Casalot, i de pares i monitors.  
 

WEB DE LA PARRÒQUIA: Recordem l’adreça electrònica 
de la pàgina web que fou inaugurada fa unes setmanes i que es 
bo que consultem: www.parroquiaroda.cat. Hi podem trobar 
totes les activitats que s’han fet o es faran, horaris, grups, 
notícies... 
 

COL�LECTA DE GERMANOR: Es fa avui, dia 15, i ahir, 
per col·laborar en les necessitats de la diòcesi. 
 

DESGRAVACIÓ FISCAL: Aquest any 2015 els donatius 
que es fan desgraven el 50 %, els 150 primers euros, i el 
32’5% la resta. El 2016 desgravaran el 75%. Bona notícia per 
tots aquells que volen fer donatius. 
 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 30, un de 76 (d’Oració i 
Amistat) i un de 100 € per les necessitats de la parròquia. Moltes 
gràcies.  



 


