
la campana avisa    

 

Aneu per tot el món i anuncieu la Bona Nova de l'Evangeli a 
tota la humanitat (Mc 16,15).  
 Per a poder complir com cal aquest mandat de Jesús 
hem de conèixer bé quina és aquesta bona nova; altrament 
correm el risc de proclamar una versió pròpia i esbiaixada de la 
Bona Nova en lloc de proclamar l'autèntic Evangeli de Crist. És 
per això que cal formar-se: cal escoltar, llegir, meditar i 
conèixer a fons la paraula de Déu. 
 Això a la nostra comunitat de Roda ho tenim ben 
present i actualment són una bona colla els parroquians que 
assisteixen als cursos de Cristologia i de Bíblia que es fan a la 
parròquia, a més a més dels grups de catequesi de primera 
comunió i de confirmació. Aquest també serà tema de treball a 
l'assemblea parroquial, on, en virtut dels resultats obtinguts en 
l'enquesta que s'ha fet recentment, treballarem la forma 
d'impulsar la formació pels joves, el poder fer trobades de 
debat sobre temes religiosos i socials, i el com fer una bona 
difusió de llibres i articles interessants. 
 Per acabar fem un bon propòsit per a aquest Advent: 
reservem uns minuts al dia per a llegir un capítol de l'Evangeli, 
un Evangeli que ens és paraula de Vida. Estigueu ben calçats, a 
punt per a anunciar l'evangeli de la pau (Ef 6, 15) 
 
 
  
DIUMENGE, dia 13: A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Mercader 

i Pratdesaba; esp. Loreto Ballana i Josep 
Masoliver; flia. Penina Boix; flia. Feliu Barniol; 
Angelina Sala i Vilaregut) 

Dissabte,     dia 19: A les 20,00: (difs. Montserrat Puig i Estrada; 
Miquel Vilar i Blanch) 

DIUMENGE, dia 20: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Ribas i 
Modesta Sala; esp. Joaquim Arisa i Teresa 
Crosas) 

 
 
 

PARADA DE CÀRITAS I AJUT AL 3R MÓN A LA 

FIRA: Aquest diumenge, dia 13, al matí hi ha una parada a la 
Fira d’ajut a Càritas, a Bobog i al 3r món. 
 
GRUP PER BOBOG: Es reuniran el dilluns, dia 14, a 1 
quart de 8, per continuar vetllant pels ajuts i la sensibilitat per 
l’escola maternal de Bobog. 

ANY XXXII + Núm 1419 
3r Diumenge d’ADVENT 
13 de desembre del 2015 

cultes de la setmana 

comunitat d’evangeli 



la campana avisa    GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: Es 
trobaran el dilluns, dia 14 a les 9, el grup de seniors, i el 
dimecres, dia 16, a 1 quart de 10, el de juniors.  
 

ORACIÓ I AMISTAT: Es trobaran dimecres, dia 16, a les 
5,per fer una estona de pregària i continuar els llaços d’amistat. 
 

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, per deixar-ho tot net i 
polit per a Nadal. 
 

CONSELL PARROQUIAL: Tots els membres es reuniran 
el proper dijous, dia 17, a 2 quarts de 10, per continuar 
preparant la propera Assemblea i cuidar el dia a dia de la 
parròquia. 
 

GRUP DE RV DE MATRIMONIS JOVES: Es reuniran 
el dissabte, dia 19, a 2 quarts de 5, per parlar de la seva vida i 
de la seva fe. 
 

MISSA FAMILIAR: Serà dissabte vinent, dia 19, a les 8 del 
vespre, amb assistència dels infants de primera comunió, dels 
del Casalot, i de pares i monitors.  
 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Serà el dimarts, dia 22, a 
2 quarts de 9 del vespre. 
 

BATEIG: Diumenge, dia 6, rebé el sagrament del baptisme el 
nen Darío Quesada i Mata, fill d’Aurelio i Ma Carme, apadrinat 
per Antonio i Anna. Per molts anys! 
 

ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 7, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Joan Puntí i Homs, que morí el dissabte, a 
l’edat de 86 anys. Dimecres, dia 9, es celebraren els de 
Manolo Garcia i Hermoso, Jordi Serrabassa i Aumatell, i Lluís 
Parra i Cordomí, que moriren el dilluns, a les edats de 82, 87 i 
90 respectivament. Al cel siguin ! 
 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 10 , dos de 50, un de 
200 i un de 400 € per les necessitats de la parròquia. Moltes 
gràcies. Recordeu que els donatius desgraven el 50% el 2015 i 
el 75% el 2016. 
 

 


