
                                                                                          

Som un grup de tres nois i tres noies, de 15 anys, que vam 

prendre la decisió de confirmar-nos perquè volíem 

continuar seguint els passos de Jesús com ho hem intentat 

fer fins ara.  

Durant dos cursos hem posat en comú els nostres punts 

de vista i hem après a respectar les opinions dels altres ja 

que hem descobert que tots teníem quelcom per aportar. 

D’aquesta manera hem estat reflexionant i opinant sobre 

temes que ens preocupen i els hem treballat des d’una 

visió cristiana. Així hem vist que la nostra vida i el 

cristianisme van agafats de la mà.  

Avui, ens confirmem i al fer-ho ens comprometem a 

donar sempre el millor de nosaltres per ser solidaris  i 

ajudar als altres com ho feia Jesús. Confirmant-nos volem 

reafirmar la decisió que van prendre els nostres pares 

quan ens van batejar. Avui, afirmem de manera conscient 

que volem seguir el camí del cristianisme.  

 

 

DIUMENGE,dia 29:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Dolors Obiols i 
Sala; Sr. Canalies; a St. Esteve, St. Pere i a la M. 
de D. del Sòl del Pont en acció de gràcies)  

Dimarts,        dia 1:  A les 10,30: Missa al Barri de les Cases Noves 
(pels difunts dels barri) 

Dissabte,       dia 5:    A les 20,00: Missa (per diferents intencions d’una 
feligresa) 

DIUMENGE, dia 6:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Florenci 
Malian i Dolores Gallart; esp. Josep Masoliver i 
Loreto Ballana; en ac. de gr. a M. de D. del Sól del 
Pont, St. Pere, Sta. Rita, Sta. Teresa de Jesús, 
Sts. Cosme i Damià i Sta. Llúcia) 
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la campana avisa     CONFIRMACIONS: Aquest dissabte, dia 28, a les 8, el 
senyor Bisbe confirma una colla de nois i noies que fa un curs i 
mig que s’hi preparen. 
 
MISSA A LES CASES NOVES: Dimarts, dia 1, a 2 quarts 
d’11, es celebrarà la missa a la plaça de les Cases Noves, com 
cada any en el dia de la seva festa. 
 
CÀRITAS: Dimecres, dia 2, a 2 quarts de 8, es reuniran als 
locals de la parròquia de Sta. Ma Manlleu representants de tots 
els grups de Càritas de l’arxiprestat. 
Divendres passat, dia 27, a 2 quarts de 6, es reuní el secretariat 
de Càritas Roda per valorar la marxa de Càritas i preparar 
diferents accions. 
 
MISSA A LA CAPELLA DEL SÒL DEL PONT: Les 
misses dels dies feiners del mes de maig es celebraran a la 
capella del Sòl del Pont com cada any. 
 
51È PELEGRINATGE A LURDES: Es celebrarà del 16 al 
20 de juny. Els que ho desitgin ja es poden inscriure. 
 
ENTERRAMENT: Divendres, dia 27, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Lola Domènech i Méndez, que morí el 
dimecres, a l’edat de 89 anys. Al cel sigui!  
  
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 €	per les necessitats de 
la parròquia i un de 50 €	 i dos de 1.500 per Càritas. Moltes 
mercès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


