
Des de l’inici, ara ja fa 15 anys, participo al grup de mares que 
preparem les misses familiars. Aquest grup va sorgir de la 
necessitat que algunes famílies vèiem de fomentar alguna 
celebració en la qual la participació dels infants i alhora dels 
pares fos més activa. Intentem que aquest moment tan 
important per la comunitat de creients com és la celebració de 
l’Eucaristia sigui més entenedora i viscuda. A partir d’aquest 
curs també col·laboraré amb la catequesi de primera comunió.  

Al llarg dels anys i amb un camí que inicio de jove de la mà 
dels moviments juvenils he anat aprenent que la comunitat de 
creients és Comunitat. Com a jove no podia demanar que la 
parròquia m’oferís espais i no implicar-m’hi i si com a família 
volíem transmetre la fe i uns valors als nostres fills em pertocava 
de ser-hi d’una manera o altra. Nosaltres coneixíem 
experiències de participació familiar d’altres llocs i ens va 
semblar que també podíem fer alguna cosa a Roda. No podem 
demanar compromís si nosaltres no estem compromesos. 

La vivència de la fe és personal, però també és un camí que 
anem fent amb la comunitat. Per mi és important la riquesa de 
persones, de carismes i de compromisos que s’aplega a 
l’entorn de la nostra parròquia. El testimoni, sovint molt senzill 
i humil, de moltes d’elles m’ajuda a avançar en el meu camí de 
fe.  

                                                    Montserrat Aguilar 
 
 
 
DIUMENGE,dia 22:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Carme Ribas i 

Vergés; Maria Baulenas i Aguilar, cap d’any, i 
espòs Lluís Vila i Torrents; en acció de gràcies 
pels 63 anys de matrimoni de Pau i Antònia) 

Dilluns,        dia 23:    A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 
parròquia) 

Dimarts,       dia 24:    A les 19,00: Rosari i Missa (a la M. de D. del Sòl 
del Pont en acció de gràcies) 

Dimecres,    dia 25:    A  les 17,00: Missa a la Residència (dif. Francesc 
Aumatell i Castellet) 

Dijous,         dia 26:    No hi ha missa  
Divendres,   dia 27:    A les 19,00: Rosari i Missa (difs. germanes Maria i 

Rosario Lladó)  
Dissabte,     dia 28:    A les 20,00: Missa (dif. Ma Àngels Serra) 
DIUMENGE, dia 29:    A les 11,00: Missa cantada (dif. Carme Roca) 
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la campana avisa     la campana avisa     ARXIPRESTAT TER-COLLSACABRA: Dimecres, dia 
25, a les 11, hi ha trobada de tots els mossens al santuari de La 
Salut per parlar de les tasques d’aquest curs. 
 
RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 25, a les 5, es celebrarà la 
missa a la Residència com cada darrer dimecres de mes. 
 
PRIMERA COMUNIÓ: Aquest divendres passat, dia 20, 
d’un quart de sis a un quart de set, han començat les sessions 
de catequesi per a infants de primera comunió amb les noves 
catequistes. 
 
CONFIRMACIÓ: Ja poden començar a apuntar-se els nois i 
noies que volen preparar-se per a la confirmació del 2019. 
Han d’haver nascut el 2003 o abans. 
Aquest divendres passat, dia 20, han reprès les reunions els 
nois i noies que es preparen per a la confirmació d’aquest curs. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 600 € per Bobog-Camerun, 
i un de 50 per Càritas. Moltes gràcies! 
Al final de l’obra de teatre de diumenge passat es recolliren 
1.430 €	 que	 aniran	 destinats	 directament	 al	 manteniment	 de	
l’escola	de	LogbiKoy-Camerun.	Moltes	gràcies.	
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