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“Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t'ha fet saber, es 
complirà” (Lc 1,45) L’Evangeli d’avui ens ho anuncia molt 
clarament: visquem feliços perquè tenim la certesa que Déu és 
amb nosaltres. Déu es fa home i habita en nosaltres i així  
avancem cap a un cel nou i una terra nova on no hi haurà mai 
més ni dolor, ni mal, ni mort. Aquesta és la nostra esperança 
de Vida. 

Aquest és un camí que no el fem sols, sinó que el fem plegats. 
De la mateixa manera com  Maria i Elisabet fan experiència de 
Déu en el seu encontre, quan surten de les seves individualitats 
i s’avancen a ajudar-se. Nosaltres fem experiència d’aquesta 
Vida quan ens apleguem, sortim de les nostres individualitats, 
ens disposem al altres i fem així la nostra professió de fe. 

I aquesta experiència comunitària que ens obre aquest camí 
d’esperança, no és cosa ni de savis ni entesos.  Sinó amb la 
senzillesa de Maria i Elisabet, dues mares que  s’ajuden per 
criar i fer pujar la seva canalla. Com el grup de pares i mares 
que vetllen perquè els seus fills creixin i creixin també en la fe. 
Com tots els infants, joves, pares i mares de la nostra 
comunitat, que fem plegats aquest camí d’esperança, perquè 
sabem del Déu que ve a nosaltres. Mirar el futur amb 
esperança és mirar els infants, vetllar pels infants és construir un 
futur sòlid. Això és el que es pretén amb l’assemblea, seguir 
donant vida a la nostra comunitat.  

 
 
 
 
  
DIUMENGE, dia 20: A les 11,00: Missa cantada (difs. . Josep Ribas i 

Modesta Sala; esp. Joaquim Arisa i Teresa 
Crosas) 

Dijous,          dia 24: A les 24,00: Missa del Gall (difunts de la 
parròquia) 

DIVENDRES,dia 25: A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Feliu 
Barniol; Pere Novellas Vila i fill Miquel). 

 A les 12,00: Missa a St. Miquel de la Guàrdia. 
Dissabte,      dia 26: A les 20,00: (difs. Montserrat Puig i Estrada; flia. 

Feliu Barniol) 
DIUMENGE, dia 27: A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Torrent 

Cardelús; a la M. de D. del Sòl del Pont; en ac. de 
gr. a Sta. Rita, St. Cosme i Damià, i Sta. Llúcia) 
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la campana avisa    CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Dimarts, dia 22, a 2 
quarts de 9 ens trobarem a fer una pregària penitencial, rebent 
el perdó de Déu i preparant així el Nadal. 

 

MISSA DEL GALL A LA RESIDÈNCIA: Dijous, dia 24, 
a les 5, a la Residència farem la missa del gall pels avis i per tots 
aquells que hi vulguin assistir. 

 

MISSA A ST. MIQUEL DE LA GUÀRDIA: Divendres, 
dia 25, celebrarem la missa de Nadal a les 12, com cada any. 
 

CÀRITAS: Aquests dies abans de Nadal són visitats tots els 
avis de la Residència de Roda i de les altres de la comarca on 
n’hi ha de Roda, i també els malalts coneguts pels visitadors, i 
se’ls obsequia amb un petit detall. 

 

EL POEMA DE NADAL: Es presentarà el dia de St. Esteve 
a les 7, al teatre, juntament amb una actuació del grup de 
teatre de l’IES. El que es reculli de pagament voluntari 
d’entrada serà destinat a Bobog. 

 

ELS PASTORETS: El Casalot, juntament amb altres nens i 
nenes, faran la tradicional representació dels pastorets en 
aquestes dates: dia 25, a les 8; dia 27, a 2 quarts de 6; dia 3, a 
2 quarts de 6. 

 

PARADA DE CÀRITAS I AJUT AL 3R MÓN A LA 

FIRA: A la parada a la Fira els alumnes de 6è de l’escola Mare 
de Déu del Sòl del Pont recolliren 552 € per l’escola de Bobog 
amb els treballs manuals que havien fet amb aquesta finalitat 
durant els dies anteriors, i Càritas en recollí 515 amb els 
calendaris, la butlleta “Agermana’t amb un nen” i els treballs 
manuals d’economia solidària i comerç just. Moltes gràcies. 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 5 i un de 50 € per Càritas, 
i quatre de 50 per “Agermana’t amb un nen”. Moltes gràcies. 

 

 

 

 

 


