
                                                                                               
El dissabte, dia 30 d’abril, des de 2 quarts de cinc fins a 
l’eucaristia, ens aplegarem en assemblea tants membres de la 
comunitat parroquial com puguin. Repassarem la marxa de la 
parròquia, dialogarem en grups i en assemblea, decidirem què 
i com ho ha de fer la nostra parròquia en endavant. Ja ho vam 
fer amb gran participació i prenent decisions ara fa sis anys. 
 
No podem pas dir que aquesta nostra comunitat no es senti 
com una família, en assistència, en participació activa, en 
voluntariat... En una trobada de família on es decideixen punts 
importants, si hi falta algun membre la reunió no es suspèn pas, 
però sap greu que hi falti; no sabem què hauria opinat, com 
ens hauria ajudat a millorar les decisions. 
 
Pau diu als corintis que som com un cos, i si al cos li falta algun 
membre tots els altres se’n senten. Diu més, que tots junts 
formem el Cos de Crist. També una parròquia és un sol cos, 
una sola família, una sola comunitat, no un grup d’individus on 
cadascun hi va a cercar els serveis que li fan falten; així es deia 
des d’aquí fa unes setmanes.  
 
L’eucaristia és el moment més important d’una comunitat 
cristiana, amb Crist al centre i tots participant de la seva vida. 
Però per a les concrecions adaptables a cada època, a cada 
any, fa falta que tots ens trobem en assemblea aportant el 
nostre gra de sorra. Si el teu no hi és, n’hi falta un. 
 

 
DIUMENGE, dia 3: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramon i 

Mercè) 
Dilluns,        dia 4:     A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la parròquia) 
Dimarts,       dia 5:     A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 

la M. de D. del Sòl del Pont) 
Dimecres,    dia 6:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Josep Armengol)  
Dijous,         dia 7:     No hi ha missa  
Divendres,   dia 8:     A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. Miquel i 

Dolors) 
Dissabte,     dia 9:     A les 20,00: Missa  (difs. Montserrat Puig i  
                                   Estrada)  
DIUMENGE,dia10:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Novellas i 

Riera, cap d’any; Ramona Rosanas i Moratona; 
flia. Crosas Caballeria; flia. Suriñach Crous; Joan 
Camprubí i Soler; esp. Valentí Boix i Pepeta 
Sellés; Lluís Vila i Torrents)   
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la campana avisa    la campana avisa    CÀRITAS: Els coordinadors de cadascun dels projectes de 
Càritas Roda es trobaran el proper dilluns, dia 4, a les 9, per 
valorar la seva marxa. 
Es necessita un cotxet per nadó i un armari (2 portes). Es pot 
comunicar al tel. 938500185 o 93 8541024. 
 

MARES MISSA FAMILIAR: Les mares que les preparen 
es trobaran el proper dimecres, dia 6, a 2 quarts de 10. 

 

CATEQUISTES: Es trobaran el dijous, dia 7, a les 7, per 
preparar les darreres sessions de catequesi, la participació en 
les misses familiars i les celebracions dels dies de la Primera 
Comunió. 

 

CONFIRMACIÓ: El grup de nois i noies que es preparen per 
a la confirmació es van trobar el divendres, dia 1, a 1 quart de 
10. 
 

NOU ORGUE: Aquest diumenge, dia 3, estrenem un nou 
orgue per a les celebracions litúrgiques, amb un so molt més 
digne i potent, sense passar pels altaveus. El millorar la música i 
el cant a les celebracions és un desig sovint manifestat per 
molts. En les enquestes primeres per a l’assemblea s’hi tornava 
a insistir constantment. El cost ha estat de 3.475 €. Esperem 
gaudir-ne tots. 
 

PROCLAMA MATRIMONIAL: Preparen el casament en 
Lluís Sallés i Escalé, fill de Lluís i Rosa, nascut i veí de Les 
Masies de Roda, i l’Isabel Delgado i Valero, filla de Cristóbal i 
Amàlia, nascuda a Mancha Real i veïna de Les Masies de Roda.       
 

ENTERRAMENTS:  Dijous, dia 24, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Dolors Sanglas i Dorca, que morí el dimarts, a 
l’edat de 67 anys. El mateix dijous el de Ma Dolors Vilar i 
Blanch, que morí el dia abans, a l’edat de 92 anys. Al cel 
siguin! 
 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 40 € per la coca de la 
Vetlla Pasqual, i una suma de 861 € per les flors del Monument 
i per l’ornamentació de l’altar. Moltes gràcies. 
 


