
                                                                                              

Fa poc més de cinc anys que la meva família i jo vam ser 
acollits a la comunitat parroquial de Sant Pere de Roda. Des 
d’aleshores he anat ajudant en diverses tasques dins la 
parròquia: formo part de l’equip de lectors de les celebracions 
del diumenge, redactor del Cap del Pont, membre del Consell 
Pastoral i de la comissió econòmica de la parròquia, ajudo a 
repartir la comunió, etc. 

Fer aquestes tasques, o d’altres que se’m puguin demanar, em 
permet retornar a la comunitat una mínima part del que 
aquesta em dóna. La realitat és que a la parròquia de Roda he 
trobat una autèntica comunitat de fe, que m’ha acollit i m’ha 
ajudat a créixer, i això és molt més del que jo li he pogut o li 
podré donar mai. I és que cada servei a la comunitat 
m’enriqueix, i en lloc de disminuir el deute, l’augmenta. Com 
a anècdota, fa uns dies vaig haver de llegir i repartir la 
comunió dins una mateixa celebració. En acabar, un dels 
feligresos se’m va atansar i em va dir: avui t’ha tocat treballar 
doble. Jo li vaig contestar: sí, però és que també cobraré doble 
(i òbviament no estava parlant de diners). 

La fe cristiana és una fe que es viu i es celebra en comunitat. 
No es pot ser cristià aïlladament, al marge de la resta del Poble 
de Crist. És per això que el servei a la comunitat és de fet un 
servei a Crist i està íntimament lligat a la meva experiència de 
fe. I és també en aquest context que cal entendre la meva 
opció pel diaconat, que va fent el seu curs, i que si Déu vol 
farà de mi un millor servidor del seu poble. 

Rubèn Junquera i Segarra 
 

 

 

Dissabte,      dia 7:    A les 20,00: Missa (difs. família Gurt Torres; A.D. 
en acció de gràcies a la M. de D. del Sòl del Pont) 

DIUMENGE dia 8:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Vilaregut i 
Casals; Maria Rifà i Bau, Sda. Flia.; Miquel 
Novellas Riera i Pere Novellas i Paré; Jaume 
Franquesa i Esperó; Miquel Freixa i Bosch; esp. 
Valentí Boix i Pepeta Sellés; esp. Josep i Dominga 
i difunts de la família) 

DIUMENGE, dia 15:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Conxita Funoll i 
Vila, Sda. Flia.)  
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la campana avisa     CASALOT: Els propers dissabte i diumenge el Casalot 
organitza les colònies del 25è aniversari amb infants, joves, 
monitors i pares. Una molt bona iniciativa. 
 
ARXIPRESTAT: Dilluns, dia 9, hi ha reunió de tots els 
mossens de l’arxiprestat per valorar la marxa de les parròquies i 
planificar noves activitats de conjunt. 
 
CÀRITAS: Dissabte, dia 14, hi ha la trobada anual de totes 
les Càritas de Catalunya a Lleida. La nostra també hi estarà 
present. 
 
MARES MISSA FAMILIAR: Es van reunir divendres, dia 
6, a 1 quart de 10 per preparar la missa familiar del dissabte, 
dia 21. 
 
BATEIG: Diumenge, dia 1, fou batejada la nena Ària, Emília i 
Pilar Begara i Escribano, filla de Manel i Griselda, apadrinada 
per Jordi i Irene. 
 
PROCLAMA MATRIMONIAL: Preparen el seu casament 
en Joan Ribas i Molas, fill de Joan i Mercè, nascut a Vic i veí de 
Roda de Ter, i la Míriam Campos i Ribas, filla d’Àngel i de Ma 
Dolors, nascuda a Palau-Solità i Plegamans, i veïna de Roda de 
Ter.  
 
ENTERRAMENT: Diumenge, dia 1, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Maria Vila i Autet, que morí el divendres, a 
l’edat de 87 anys. Dimarts, dia 3, el de Joan Campàs i Fiter, 
que morí el diumenge, a l’edat de 79 anys. Al cel siguin! 
 
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 i un de 300 € per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 


