
Només caldria passar uns dies atens al que passa en els locals 
de la nostra parròquia per adonar-nos que, a més de la 
celebració de la fe i el contagi de l’esperança, per a la nostra 
comunitat és important la caritat, entesa com la manifestació 
més evident de l’amor. 
 L’evangeli de dimarts passat ens narrava l’experiència de 
Jesús a la piscina de Bet-Zata, envoltat de malalts: coixos, 
cecs... Un paralític va dir a Jesús: «no tinc ningú que em baixi a 
la piscina [...] i, mentre hi vaig, un altre hi ha baixat primer»  (Jn 
5, 1-18). Sempre quedava l’últim, sempre era el darrer... Fins 
llavors ningú l’havia ajudat de cap manera i Jesús li va oferir la 
possibilitat d’avançar, de passar al davant: «Aixeca’t, carregat la 
llitera i camina». 
 A Roda hi ha molta gent necessitada, que són sempre 
els darrers: malalts, avis que estan sols, famílies sense recursos 
econòmics, passavolants que dormen sota el pont dins d’un 
cotxe, infants que no tenen les mateixes oportunitats que la 
resta de nens, i un llarg etcètera. I, com a Roda, als pobles 
d’arreu del món.  
 Potser a molts sorprèn que a la parròquia hi hagi grups 
de Càritas, visitadores de malalts, promotors d’agermanaments 
amb pobles necessitats, voluntaris que ensenyen català, que 
acompanyen gent exclosa, famílies que fan donacions de 
diners destinats a l’acció social, etc. Tot això existeix perquè 
per als cristians, com ens va ensenyar Jesús, és molt important 
fer passar el pobre al davant. Per això actuem, procurem 
transformar —estimant i denunciant— les injustícies que en 
envolten, donem consol... i, fent això, ens transformem també 
nosaltres tot posant com a prioritat, al davant de tot, Jesús 
encarnat en tot aquell que té necessitats. 
  
 

 
DIUMENGE,dia 13: A les 11,00: Missa cantada (difs. Francisco 

Muntadas i Sors; caps d’any de Pepeta Sellés 
Palou i de Salvador Arbós Pou; Ramona Rosanas 
i Moratona; Maria Camós i Jordi, de la Sda. Flia.; 
Josep Castellà i Suriñach  

 

Dissabte,    dia 19: A les 20,00: (dif. Miquel Pla i Jutglar; Josep 
Coromina; Aulet Crosas en acció de gràcies 
familiars; Motserrat Puig i Estrada) 

 

DIUMENGE,dia 20: A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Mercader 
Pratdesaba i Maria Sanglas i Masoliver, de la Sda. 
Flia.; Josep Castellà i Suriñach)   
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la campana avisa    la campana avisa    BENEDICCIÓ DELS RAMS:  Serà diumenge, dia 20, a les 
12, al pati del darrera de l’església. 
 

CONSELL PASTORAL:  Tots els membres es trobaran el 
dilluns, dia 14, a les 9, per programar la propera Assemblea 
Parroquial, i per parlar de la marxa de la parròquia. 
 

XERRADA ARXIPRESTAL: Divendres, dia 18, a les 8, a 
la parròquia de Manlleu, organitzat pel nostre arxiprestat, ens 
farà la segona xerrada en Miquel Tresserras sobre Ser cristià en 
el nostre món. 
 

GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 
grup de juniors es trobaran dimecres, dia 16, a les 9, i el de 
seniors, el dilluns, dia 21, a 1 quart de 10. 
 

GRUP DE REVIDIÓ DE VIDA: Es trobaran el dissabte, dia 
19, a 2 quarts de 5, per parlar de la seva vida i de la fe. 
 

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

ENTERRAMENT:  Dimarts, dia 8, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Ramon Franch i Valls, que morí el dia abans, 
a l’edat de 81 anys. Al cel sigui ! 
 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 5 € per Càritas, dos de 50 
pe les necessitats de la parròquia, i dos de 50 € per Bobog. 
Moltes gràcies. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2a PREGÀRIA QUARESMAL 

 

El proper dijous, dia 17, a les 9, a la capella del Santíssim, ens aplegarem totes 

les persones que vulguin fer una estona de pregària i de silenci, com férem fa 

tres setmanes. El temps de Quaresma ens hi convida. 


