
Fa molts anys que col·laboro en diferents tasques de voluntariat 
a la nostra parròquia. He estat molts anys catequista d’infants 
de Primera Comunió. Ha estat una oportunitat de la qual 
agraeixo molt haver-ne pogut disposar, perquè m’ha permès 
formar-me contínuament en l’àmbit religiós, i m’ha enriquit. 
 

Ara ja jubilada, formo part del grup d’atenció als malalts: els 
porto la comunió, els visito periòdicament i ajudo en la 
preparació de la Festa del malalt i la gent gran. Estic a Càritas 
com a voluntària en l’acolliment. També ja fa molt temps que 
col·laboro en la litúrgia de les celebracions de l’eucaristia de la 
comunitat: fent la lectura de la Paraula de Déu, donant la 
comunió ... 

 

Vaig tenir la sort de néixer en una família amb bones arrels 
cristianes. Acompanyada dels meus pares, dels avis i de la resta 
de familiars, de ben petita, ja vaig entrar a formar part de la 
comunitat parroquial. Per anar enfortint aquesta fe que havia 
descobert en la família, de joveneta ja formava part del grup 
d’aspirants d’Acció Catòlica, de les Filles de Maria i d’altres 
grups que es movien a l’entorn de la parròquia.  

 

Després de tots aquests anys de compartir i créixer en la fe dins 
de la nostra comunitat, estic satisfeta de poder ser un membre 
més del voluntariat d’aquesta parròquia. La meva fe i el voler 
fer camí cap a Déu em demana aquesta implicació. 

        Montserrat Boix 
	
 
DIUMENGE, dia 24:   A les 11,00: Missa cantada (difs.  Miquel Freixa; 

família Costa Rosanas) 
Dilluns,        dia 25:    A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia) 
Dimarts,       dia 26:    A les 19,00: Rosari i Missa (a la M. de D. del Sòl 

del Pont en acció de gràcies) 
Dimecres,    dia 27:   A les 17,00: Rosari i Missa (dif. Miquel Codina i 

Pujol) 
Dijous,         dia 28:    No hi ha missa  
Divendres,   dia 29:    A les 19,00: Rosari i Missa (difs. Francisco 

Puigoriol i Palmira) 
Dissabte,      dia 30:   A les 12,00: Ofici de Festa Major a Sant Miquel 

de la Guàrdia. 
A les 20,00: Missa (difs. Miquel Pla i Jutglar; 
Jaume Font i a intenció particular; Miquel Novellas 
i Pere Novellas) 

DIUMENGE,  dia 1:    A les 11,00: Missa cantada (difs. germans Crosas 
Cavalleria; esp. Jaume Castells i Isabel Lladó) 
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la campana avisa     la campana avisa     CÀRITAS: Dilluns, dia 25, a les 9, reunió de tots els 
responsables dels projectes.  
Es necessita una estufa elèctrica. Podeu telefonar al 
938500185 i al 938541024. Moltes mercès. 
Dijous, dia 21, un grup d’unes 20 persones feren la 3a i última 
arrencada de patates recollint. S’haurà passat dels 8.000 kgs.  
Dimecres, dia 27, a les 9, es reuniran representants de totes 
les Càritas del nostre Arxiprestat a Torelló per programar el 
curs. 
 
GERMANA DOLORS MASDEU DEL CAMERUN:  
Aquest dissabte de Festa Major la germana Dolors, que fa més 
de 50 anys que està en un hospital a la selva del Camerun, 
amb els pigmeus, fa el sermó de l’Ofici de Festa Major. 
 
AGERMANAMENT RODA-BOBOG: Els components del 
grup que es cuida de l’agermanament es trobaran el dimarts, 
dia 26, a les 9, per reprendre les activitats de cooperació amb 
aquests poblats de Camerun. 
 
RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 27, a les 5, celebrarem la 
missa a la Residència, com cada darrer dimecres de mes. 
 
SANT MIQUEL DE LA GUÀRDIA: Divendres, dia 29, a 
les 12, en ocasió de la Festa Major es celebrarà l’ofici a 
l’església. 
 
PRIMERA COMUNIÓ: Ja fa dies que es poden apuntar els 
nens que aquest any fan 8 anys. El divendres a la tarda el 
despatx està obert, i qualsevol altre dia que hi trobeu el 
mossèn. La catequesi es farà els divendres, d’1 quart de 6 a 1 
quart de 7. 
 
CASALOT: Dissabte, dia 30, a 1 quart de quatre hi ha reunió 
de monitors per preparar l’engegada del nou curs. 
D’aquí a una setmana comença un nou curs i ja s’han 
començat inscripcions. Recordeu que sempre recomanem el 
Casalot per la gran tasca educativa que s’hi fa. 
 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 50 € per Bobog-Camerun 
i un de 10 per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies! 
 
 


