
la campana avisa     

Ja fa un temps que pertanyo al grup d’animadors de la litúrgia, 
una colla de persones de la parròquia que dirigim i 
acompanyem amb guitarres o amb l’orgue els cants de la missa 
per així fer-la més participativa. Des d’aquest curs també formo 
part de l’equip de catequistes. 

Des de ben petita que faig música, cantant en diferents corals. 
Gràcies a la música he tingut l’oportunitat de participar en les 
celebracions de l’església en moltes ocasions, amb l’Escolania 
de Sant Agustí o a la parròquia de la Puríssima de Sabadell, 
però mai m’havia encarregat d’animar la comunitat a cantar. 
Quan el mossèn m’ho va demanar, la primera reacció va ser: 
“Jo? Si no sabria com posar-m’hi!”. Però amb l’inestimable ajut 
d’en Xavier, amb els seus consells i l’acompanyament a l’orgue, 
me n’he anat sortint. Així he pogut aportar el meu petit granet 
de sorra i compartir amb tothom allò que més m’agrada, 
cantar. No es poden oblidar mai les paraules de Sant Agustí: 
“Qui prega cantant prega dues vegades”. 

Estic en aquest grup perquè em sembla que la música em fa 
sentir més a prop de Déu, ja sigui a missa o en qualsevol altra 
celebració. Molt sovint llegim al Cap del Pont que formar part 
de la comunitat no significa venir a missa i prou, que ens hem 
d’oferir als altres en la mesura de les nostres possibilitats. 
Animar la litúrgia és una manera que em permet servir la 
comunitat, l’Església de Crist. 

Pilar Rovira 

 
 

DIUMENGE,dia 12:   A les 11,00: Missa cantada (difs. difs. família 
Rovira Quintana; família Cuesta Corell; família 
Miró Deordal; esp. Jaume Castanyer i Carme 
Sala)  

Dissabte,     dia 18:    A les 20,00: Missa (difs. germans Maria i Rosario 
Lladó; família Gurt Copons) 

DIUMENGE, dia 19:    A les 11,00: Missa cantada (difs. família Costa 
Rosanas; Josep Castellà i Suriñach) 

 
 
 
CONSELL PASTORAL: Tots els seus membres es reuniran 
el dilluns, dia 13, a 1 quart de 10 per valorar la marxa de la 
comunitat parroquial i emprendre noves activitats. 
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la campana avisa     AGERMANAMENT RODA-BOBOG: Dimecres, dia 15, 
ens visitarà el camerunès abbé Claude, un membre molt actiu 
en el treball que fem allà; és el responsable de fer els pous. 
Aprofitarem la seva estada per visitar el matí els alumnes de les 
diferents escoles i institut que col·laboren amb Bobog. A les 6 
de la tarda ens reunirem, als locals de la parròquia, amb ell tots 
els qui ho vulgueu per escoltar i preguntar sobre el Camerun i 
com van els nostres projectes allà. Tots hi som convidats. 
 
MISSA FAMILIAR: Serà dissabte vinent, dia 18, a les 8 del 
vespre, amb tots els infants que es preparen per la primera 
comunió acompanyats dels seus pares. 
 
CASALOT: Dissabte i diumenge vinents, dies 18 i 19, els 
infants, joves i monitors del casalot seran de colònies a 
l’Esquirol. Que els siguin de profit. 
 
ENTERRAMENTS: Dimarts, dia 7,  es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Paco Garcia i Garcia, que morí el dia abans a 
l’edat de 73 anys; divendres, dia 10, els de Florentina Serrat i 
Orra, i M. Lourdes Llagostera i Molins, que moriren el dia 
abans a l’edat de 96 i 86 anys respectivament. Al cel siguin! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas. S’han 
rebut 1.000 €	de l’ajuntament de Les Masies com a subvenció 
per Bobog que ens concedeixen cada any. Moltes gràcies! 

 
Xerrada amb  
 
L’ABBÉ CLAUDE I EN RICHARD 
DEL CAMERUN 
responsables dels pous de Bobog i 
d’un taller 
 
 
Dimecres, dia 15, a les 6 
 
Locals de la parròquia 
 

 
Presentació del llibre 
 
IMATGES DEL CAMERUN. 
VEUS DEL MÓN 
recull fet per Ramon Bufí i Ester Busquets 
 
Teatre Eliseu 
Diumenge, dia 26 de novembre 
A les 5 
 

amb participació d’alumnes de totes les 
escoles de Roda 
 

 


