
La meva col·laboració a la parròquia de Roda ve de molt lluny, 
perquè també la meva fe m’acompanya ja fa anys. Des de l’any 
1980, més o menys, si la memòria no em falla, que col·laboro 
en tasques ben diferents dins de la comunitat parroquial. 
 
Vaig començar fent catequesi als infants que es preparaven per 
a la Primera Comunió i més tard em demanaren que ajudés els 
adolescents i joves que es formaven per a rebre la Confirmació. 
No és que no sabés què fer ni em sobrés el temps, ja que 
treballava a jornal complet i a més havia de fer les tasques de 
casa. Uns anys més tard, quan ja era més gran i em vaig quedar 
sense feina em va semblar adient integrar-me en el grup de 
visitadors/es de malalts que hi havia a la parròquia. Era una 
activitat  de la que gaudia molt, tant, que quan van inaugurar la 
Residència de can Planoles, no m’ho vaig pensar gaire davant 
la proposta d’anar-hi a treballar. 
 
Quan per edat em vaig haver de jubilar, vaig retornar a les 
col·laboracions a la parròquia; aquesta vegada a Càritas, en uns 
moments en què pa pobresa havia començat a estendre’s 
massa, i vaig tornar a incorporar-me per segona vegada al grup 
de visitadors/es de malalts, on avui encara participo. 
 
Fins avui i en endavant, si la salut no em falla, penso seguir 
col·laborant mentre pugui. La veritat és que ser útil als altres 
m’omple molt, i a més crec que, ajudar-los d’una manera 
totalment gratuïta, és alhora una responsabilitat que neix de la 
fe i una recompensa interior extraordinària. 
                                                               
                                                                Pilar Font 
 
 

 

DISSABTE, dia 6:  A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Joan 
Targarona i Maria Prat) 

DIUMENGE, dia 7:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramon Vilar i 
Cabanes, cap d’any; família Alsina Verdaguer; 
Agustina i Inès Argemí Roca) 

Dissabte,     dia 13:    A les 20,00: Missa (difs. Ton Serrallonga i 
Capdevila; Jaume Serafí Font, i per les intencions 
d’una feligresa) 

DIUMENGE,dia 14: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Joan 
Torrentgenerós i Maria Farrés) 
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la campana avisa     NO MISSA VESPERTINA EL DIA DE REIS: El 
dissabte, dia dels Reis no hi haurà missa vespertina a les 8 del 
vespre. 
 
CATEQUISTES: Es reuniran, dilluns, dia 8, a les 9, per 
valorar el primer trimestre de catequesi de Primera Comunió i 
preparar el segon. 
 
CASALOT: Dilluns, dia 8, a 2 quarts de 10, es reunirà el 
grup que prepara la missa del dia de la celebració dels 25è 
aniversari del Casalot. 
 
MARES MISSA FAMILIAR: Es trobaran el proper 
divendres, dia 12, a 1 quart de 10, per preparar la missa 
familiar del  dia 20 de gener 
 
ENTERRAMENTS: Dijous, dia 4, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Antònia Vilardell i Parés, que morí el dimarts a 
l’edat de 88 anys. El mateix dijous el de Francisqueta Soler i 
Torrentgenerós, que morí el dimarts a l’edat de 89 anys. 
També el dijous el d’Antònia Delgado i Calderon, que morí el 
dia abans a l’edat de 84 anys. Al cel siguin!  
 
CAPELLES SDA. FAMÍLIA: Tots els qui en sou 
responsables podeu passar pel despatx parroquial quan us vagi 
bé. 
 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 50 €	 com a beca pels 
nens de Bobog, un de 50 per Càritas i un de 50 i un altre de 
300 €	  per les necessitats de la parròquia. Pel conveni que hi 
ha signat amb l’Ajuntament de Roda per l’Agermanament 
Roda-Bobog s’han rebut 2.000 €	com	cada	any.	Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 


