
És el conjunt de cristians, la comunitat parroquial la que ha 
d’anar valorant allò que convé als nostres companys en la fe, 
com ha de ser la litúrgia, la formació, el treball pastoral amb 
infants, joves i grans. El mossèn presideix però ha de ser tota 
l’assemblea la que marca camins. És el que hem intentat de fer 
en les diferents assemblees, la darrera el 30 d’abril d’aquest 
any, després d’un temps de preparació i durant una tarda de 
treball de grups.  
 Des de llavors fins ara hem comprovat com alguns dels 
acords s’han anat fent realitat: grup de laics i laiques presidint  i 
organitzant la litúrgia; accentuació dels organistes, directors de 
cants, guitarristes; potenciació del treball amb Camerun amb 
nous projectes; major creativitat a la missa del dissabte amb 
actuació del grup de guitarres cada primer de mes i homilia 
participada; primers intents de renovació de la catequesi 
infantil i major participació dels pares; adquisició de nova 
pantalla i projector per donar més plasticitat a algunes 
eucaristies... 
 Els acords de l’assemblea van avançant gradualment tot 
esperant que serveixin per progressar en la fe, en la pregària, 
en l’acció caritativa, en el camí col·lectiu cap a Déu. Com diu 
Pau a Timoteu en la lectura d’avui: “Persevera en la doctrina 
que has après...insisteix en tot moment...mira de convèncer la 
gent, anima’ls, esperant amb tota paciència”. No ens aturem 
en aquest camí, i avancem esperançats. 
 
 
 
DIUMENGE, dia 16:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan, Pepeta, 

Mercè i Tomàs; flia. Costa Rosanas; en ac. de gr. 
pel 62è aniversari de matrimoni de Pau i Antònia; 
Angelina Rosanas i Mas) 

Dilluns,       dia 17:     A les 19,00: Rosari i Missa (difs. família Alsina 
Verdaguer)  

Dimarts,      dia 18:     A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 
parròquia) 

Dimecres,   dia 19:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Hipòlit Degès) 
Dijous,        dia 20:    No hi ha missa 

Divendres,  dia 21:     A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la Mare de Déu del Sòl del Pont) 

Dissabte,    dia 22:     A les 20,00: Missa (difs. Josep Corominas i Vila; 
Montserrat Puig i Estrada) 

DIUMENGE,dia 23:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramona 
Rosanas i Moratona; Josep Corominas i Vila; 
Mercè Datzira i Ribé, d’Orac. i Amistat; en acció 
de gràcies a la Mare de Déu de La Salut) 
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GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 
dilluns, dia 17, a les 9,  tornen a reprendre les sessions 
d’aquest curs el grup de seniors, i el dimecres, dia 19, a 1 quart 
de 10, el grup de juniors.   
 
ORACIÓ I AMISTAT: Dimecres, dia 18, a les 5, es reunirà 
tot el grup per pregar i compartir l’amistat. 
 
CÀRITAS: Dissabte, dia 22, durant tot el dia, es farà una 
trobada a Tarragona de tots els grups de Càritas de les 
parròquies de Catalunya. Càritas Roda també hi serà present. 
 

CONFIRMACIÓ: Ja es poden venir a apuntar els nois i noies 
nascuts el 2002 o abans que vulguin començar un nou grup de 
preparació a a Confirmació. 
 
BOBOG CAMERUN: En la presentació del  vídeo sobre 
Bobog-Camerun, de divendres, dia 14, la sala polivalent de la 
biblioteca es va fer petita per encabir el centenar de persones 
que hi assistiren, escoltaren les explicacions i participaren en el 
diàleg final. S’hi recolliren 260 €. Tot plegat és un bon signe de 
sensibilitat amb Bobog. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 10 € i un de 300 € les per 
les necessitats de la parròquia i un de 10 per Bobog-Camerun. 
Moltes gràcies. 
Els donatius per Bobog es poden fer als C/c: 01821807 
140201548114 i 01821807190201522688. Cal indicar que 
són per Bobog.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


