
                                                                                          
Cada any, per aquestes dates, celebrem la Festa Major de 
Roda, i fem trobades familiars, sopars i dinars amb amics, 
sortim al carrer a participar de les activitats que s’organitzen i 
procurem estar de bon humor, perquè n’és el moment oportú. 
Creients i no creients, gent vinguda de lluny i persones 
autòctones, grans i petits... convivim intensament per celebrar. 
 Els cristians tenim la sort que cada diumenge celebrem 
la trobada comunitària i ens recordem els uns als altres que fer 
un camí d’interioritat, de pregària, de fe, és també una manera 
de fer festa. De fer festa cada dia! 
 Un dels filòsofs més importants de la modernitat 
occidental anomenava Jesús “missatger alegre” i recordava als 
cristians que si realment creiem en el fill de Déu hauríem de 
mostrar la nostra felicitat, la nostra plenitud, de manera més 
clara i evident. 
 La nostra alegria, la nostra festa, però, no està exempta 
de pegues, d’entrebancs, de complicacions, de dolences, però 
allò que ens sustenta des del fons de la nostra fe hauria de fer-
nos relativitzar tota complicació. La nostra experiència creient, 
si la vivim profundament, ha de fer-nos estar alegres i contents 
pel goig d’experimentar ser fills estimats de Déu. 
 Som convidats a un banquet (Mt 22,1-10), no el 
rebutgem i aprenguem a escampar i compartir el convit de la 
plenitud amb tots els que ens envolten. 
  
 
 
 
DIUMENGE,dia 25:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramona 

Rosanas i Moratona; Ferran Galdeano Càrdenas) 
Dilluns,       dia 26:    A les 19,00: Rosari i Missa (dis. esp. Jospe Pons i 

Elvira Puigoriol)  
Dimarts,      dia 27:    A les 19,00: Rosari i Missa (per les ànimes del 

purgatori) 
Dimecres,   dia 28:    A les 19,00: Rosari i Missa (família Crosas 

Caballeria) 
Dijous,         dia 29:    A les 12,00: Missa cantada a St Miquel de la 

Guàrdia (difunts de la parròquia) 
Divendres,  dia 30:     A les 19,00: Rosari i Missa (a la M. de D. del Sòl 

del Pont en acció de gràcies) 
Dissabte,      dia 1:     A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada; 

esp. Joan i Concepció, i Pere; a St. Antoni) 
DIUMENGE, dia 2:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Freixa i 

Bosch; Miquel Novellas i pare Pere) 
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la campana avisa    la campana avisa    GRUP BOBOG-CAMERUN: Dimarts, dia 26, a les 9, es 
trobaran tots els membres del grup, per anar preparant les 
diferents activitats a fer per ajudar Bobog i el seu entorn. 
A la missa del dissabte, dia 1, a les 8 es farà una breu 
presentació visual del treball fet a Bobog fins ara i del que se’ns 
demana, i el dia 14, a 2 quarts de 9, una extensa presentació 
per a tot el poble al vestíbul de la biblioteca 
 

FESTA MAJOR A ST. MIQUEL DE LA GUÀRDIA: 

Dijous, dia 29, a les 12, es celebrarà l’ofici de Festa Major a St. 
Miquel de la Guàrdia, amb la participació de l’orquestra 
Genisenca, seguit d’una ballada de sardanes. 

 

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ: Dijous vinent, 
dia 29, a les 6, es reuniran catequistes, per començar a 
preparar el nou curs.  
Ja fa algunes setmanes que els pares poden apuntar els infants 
que aquest any fan 8 anys per preparar-se per la Primera 
Comunió. 
Tots els pares dels infants de primera comunió són convocats a 
una trobada el dissabte, dia 8, a les 6, per veure quina és la 
tasca de catequesi que han de fer ells. 
 

CONFIRMACIÓ: Els nois i noies que es preparen per a la 
Confirmació es trobaran el divendres, dia 30, a 1 quart de 10. 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 10, un de 20, un de 50 i 
un de 65 € per les necessitats de la parròquia, un de 50 € per 
Bobog-Camerun i un de 50 € per Càritas. Moltes gràcies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobog – Camerun 
 

Dissabte, dia 1, i diumenge, dia 2, a l’hora de la missa es passarà un 
audiovisual sobre Bobog-Camerun. 

 
Divendres, dia 14, a 2 quarts de 9, al vestíbul de la biblioteca, audiovisual i 

exposicions del treball fet a Bobobg i perspectives de futur. 


