
                                                                                                
Aquest dissabte a la tarda una bona colla de creients hem 
celebrat l’assemblea parroquial que fa mesos que hem estat 
preparant amb la finalitat que fos un espai per recollir els 
parers de tothom.  
 La intenció de tots aquests treballs és la d’apropar la 
nostra vida parroquial al model que representen les primeres 
comunitats cristianes: “Tots els creients vivien units i tot ho 
tenien al servei de tots;  venien les propietats i els béns per 
distribuir els diners de la venda segons les necessitats de 
cadascú.  Cada dia eren constants a assistir unànimement al 
culte del temple. A casa, partien el pa i prenien junts el seu 
aliment amb joia i senzillesa de cor. Lloaven Déu i eren ben 
vistos de tot el poble. I cada dia el Senyor afegia a la comunitat 
els qui acollien la salvació.” 
 En el fragment anterior hi trobem recollits, d’alguna 
manera, els cinc eixos de la nostra assemblea: litúrgia (que 
volem encara més participada i acollidora), formació (que 
volem obrir i incrementar), la relació de la parròquia amb el 
poble (que ens ha d’obrir a tots els grups socials del nostre 
entorn), l’acció social (que ha de continuar mostrant la prioritat 
que representa l’atenció als més necessitats, i l’atenció als 
infants, joves i famílies (que ens planteja el repte d’apropar el 
missatge cristià a les noves generacions). 
 Aquesta assemblea no és un punt final sinó una parada 
necessària en el camí, per reflexionar i ser capaços d’acollir 
millor la força de l’Esperit per continuar endavant. Per això la 
feina continua i ara es tracta d’anar aplicant les idees que hi 
han sorgit per ser una comunitat més autènticament cristiana. 
 
 
 
 

 

DIUMENGE, dia 1: A les 11,00: Missa cantada (difs. Carme 

Puigdollers i Cabañol, cap d’any; esp. Florenci 

Malian i Dolores Gallart; Josep Vilar i Cabanas)  

                                   A les 12,00: Missa cantada a la plaça de les 

Cases Noves (difunts del barri) 

Dilluns,         dia 2:    A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 

la Mare de Déu de la Salut) 

Dimarts,       dia 3:    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Jordi Reixach) 

Dimecres,  dia 4:  A les 19,00: Rosari i Missa (difs. Pere Fornols i 

Pepeta Puigoriol) 
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Dijous,         dia 5:    No hi ha missa  

Divendres,   dia 6:    A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la parròquia) 

Dissabte,     dia 7:    A les 20,00: Missa  (difs. Montserrat Puig i Estrada; 

Montse Algerri i Riera; Jaume. Loreto i fills; Jesús, 

Amparo i Josefina)  

DIUMENGE, dia 8:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Ton Vilar i fill 

Josep Ma; Miquela Torras i Masramon; en acció 

de gràcies pels 90 anys de vida) 
 
 
 
 

MISSA A LES CASES NOVES: Avui, 1 de maig, a les 
12, missa a la plaça de les Cases Noves en el dia de la seva 
festa anual. 

 

MARES MISSA FAMILIAR: Es trobaran el divendres, dia 
6, a 2 quarts de 10, per preparar la darrera missa familiar 
d’aquest curs. 

 

MISSA AL SÒL DEL PONT: Durant tots els dies feiners 
del mes de maig la missa es celebrarà al Sòl del Pont com és 
costum cada any. 

 

49è PELEGRINATGE A LURDES: Serà dels dies 11 al 
15 de juny. Tots aquells que hi vulguin anar com a malalts o 
voluntaris poden telefonar al 938540866. 
 

CASAMENT: Dissabte, dia 30, celebraren el sagrament del 
matrimoni en Lluís Sallés i Escalé, fill de Lluís i Rosa, nascut i 
veí de Les Masies de Roda, i la Isabel Delgado i Valero, filla de 
Cristóbal i Amalia, nascuda a Mancha Real i veïna de Les 
Masies de Roda. Per molts anys ! 

 

ENTERRAMENTS:  Diumenge, dia 24, es celebrà el 
Funeral i l’Enterrament de Lurdes Piqué i Magana, que morí el 
dia abans, a l’edat de 82 anys; dilluns, dia 25, el de Josefa Vila 
i Autet, que morí el dia abans, a l’edat de 90 anys. Al cel 
siguin! 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per les necessitats de 
la parròquia i un altre de 50 € per Càritas. Moltes gràcies. 
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