
És un llistat ben extens el de les persones que, al llarg de la 
història, han estat tancats injustament a la presó i no han 
respost  amb violència, sinó amb amor: 

Nelson Mandela, 27 anys empresonat per oposar-se a 
l’apartheid, respon així: El perdó allibera l’ànima, elimina la 
por. Per això és una arma tan poderosa. 

Martin Luther King, lluitador contra l’esclavatge dels negres 
nordamericans: Voldria sofrir totes les humiliacions, tortures, 
ostracisme i fins i tot la mort, per impedir la violència. 

Oriol Junqueras, empresonat com a vicepresident de 
Catalunya: No és estrany que llegint Isaïes, Amós, les paraules 
de Jesús...molts afamats de justícia es sentin plenament 
justificats. 

Jordi Sánchez, empresonat com a president de l’ANC: Tant és 
si quan surto ja no és primavera. Sigui estiu, hivern o tardor, en 
el nostre cor serà primavera; tothom ho sabrà; ningú ho podrà 
evitar. 

Jordi Cuixart, empresonat com a president d’Òmnium: La  
tendresa és la que fa que tot això que estem vivint, aquesta 
presó ignominiosa, es converteixi en el nostre acte d’amor fidel 
a la vida i a la llibertat. 

Sant Pau en la carta als Romans, empresonat: Qui ens separarà 
de l’amor de Crist?  La tribulació, l’angoixa, la persecució? De 
tot això en sortim plenament vencedors gràcies a aquell qui ens 
estima. 

Quanta gent han respost a la persecució sense odi, sinó seguint 
el camí de l’amor! És el camí que ens mostrà el mateix Jesús. 

 
DIUMENGE,  dia 6:    A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Florenci Malian i 

Dolores Gallart; esp. Josep Masoliver i Loreto Ballana; 
Miquela Torras i Masramon; 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)  

Dilluns,           dia 7:      A les 19,00: Missa (dif. Jesús Roquer i Sansalvador) 
Dimarts,          dia 8:      A les 19,00: Missa (dif. Jesús Roquer i Sansalvador) 
Dimecres,       dia 9:      A les 19,00: Missa (dif. Jesús Roquer i Sansalvador) 
Dijous,          dia 10:      A les 19,00: Missa (dif. Jesús Roquer i Sansalvador) 
Divendres,    dia 11:      A les 19,00:Missa  (dif. Jesús Roquer i Sansalvador)  
Dissabte,      dia 12:      A les 20,00: Missa (dif. Josep Cristina i Fontseca, cap 

d’any; Jesús Roquer i Sansalvador)  
DIUMENGE,dia 13:      A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Gurt Torres; Josep 

Roquer i Sansalvador; per les ànimes del purgatori) 
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la campana avisa     CÀRITAS: Tots els voluntaris de Càritas es reuniran el 
dilluns, dia 7, a les 9, per parlar dels diferents projectes i de la 
marxa de Càritas. 
 
BOBOG-CAMERUN A ST. VICENÇ: Dimecres, dia 9, a 
2 quarts de 8, al Casal de la Gent Gran de St. Vicenç de Torelló 
es farà una xerrada amb projeccions parlant de 
l’Agermanament Roda-Bobog. 
 
CONCERT AL SÒL DEL PONT: Dissabte, dia 12, a 2 
quarts de 7 i a les 8, hi haurà actuacions de cantautors dins el 
programa “En Canta” que es celebra a diferents indrets de 
Roda els dies 11,12 i 13. 
 
CASAMENT: Dissabte, dia 5, celebraren el sagrament del 
matrimoni en Joan Ribas i Molas, fill Joan i Mercè, i la Míriam 
Campos i Ribas, filla d’Àngel i Ma Dolors. Per molts anys! 
 
MISSA A LA CAPELLA DEL SÒL DEL PONT: Les 
misses dels dies feiners del mes de maig es celebren 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: Dissabte, dia 5, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Concepció Morató i Bau, que morí el dia 
abans a l’edat de 96 anys. Al cel sigui!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


