
                                                                                          
El que una persona, una família, facin festa, el que tot un Poble 
faci Festa i Major és el millor que podem desitjar, perquè festa 
vol dir joia, constatació que les coses ens van bé, trobada amb 
els que més estimem.  

Des de molt temps enrere, el 1854, -d’altres diuen que 
ja el 1876- Roda celebrava la seva Festa Major el dia de Sta. 
Tecla. La raó tradicional afirma que fou el dia que la pesta del 
còlera cessà. Quin alleujament pel nostre poble tot i la mort de 
276 persones. 

Avui ens sembla que la pesta ja és aigua passada, 
quelcom llunyà en el temps, ho pensem inconscientment 
perquè no acabem de filar prim. O no és un brot de pesta que 
envaeix tot Europa el que es deixin morir al mar tants 
immigrants que volen fugir de la misèria, o no és una altre brot 
el que tantes persones no tinguin un sostre quan són centenars 
de milers els pisos no habitats, o no és pesta el que certs 
polítics enviïn la policia a massacrar ciutadans pacífics i els 
jutges n’enviïn d’altres a la presó o a l’exili mentre grans 
estafadors polítics ni són jutjats... Són tantes les pestes que 
podríem citar! 

En la nostra Festa Major podríem ben demanar a la 
Mare de Déu del Sòl del Pont i a Santa Tecla que ens deslliurin 
de tota pesta moderna, d’aquella que tracta l’altre com un 
objecte sense cap valor. Que ens ajudin a copsar que hi ha 
Festa Gran quan tothom en pot gaudir, els d’ací i els de lluny, 
els grans i els petits, i això no només depèn dels poders sinó 
del que fa cadascú al seu tros.  

Bona Festa Major, Bona Convivència, Bon Esperit 
d’Acollida vers l’altre,, Bona Feina, Bona Salut desitgem a 
tothom. 
 
 
DIUMENGE,dia 23:  A les 11,00: Ofici de Festa Major, cantat per la 

coral Vila i Formosa (difs. Maria Sanglas i 
Masoliver; mossèn Jacint Anglada i Jordà) 

Dissabte,     dia 29:    A les 11,00: Ofici Solemne a l’església de St. 
Miquel de la Guàrdia. 
A les 20,00: Missa (difs. Miquel Pla i Jutglar; 
Miquel Novellas i pare Pere; per les ànimes del 
purgatori) 

DIUMENGE,dia 30:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Dolors Obiols i 
Sala; Miquel Freixa i Bosch; Ramon Vilar i 
Cabanas; Josep Ma Vilar i Ton Vilar) 
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la campana avisa     SANT MIQUEL DE LA GUÀRDIA: Dissabte, dia 29, a 
les 11 es celebrarà l’Ofici a honor de St. Miquel, dins els actes 
de la Festa Major de Les Masies de Roda. Al final hi haurà una 
tocata de sardanes. 
 
CATEQUISTES: Es trobaran dimarts, dia 25, per preparar la 
catequesi del nou curs per als infants que faran la Primera 
Comunió. 
 
CAP DEL PONT: Dimecres, dia 26, es trobarà l’equip de 
vuit redactors que cuiden dels escrits, de la web i de 
l’ornamentació de l’església. 
 
VESPRES: Divendres, dia 28, a les 8, es farà la pregària de 
vespres als locals de la parròquia, seguint la tradició del curs 
passat. 
 
RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 26, no hi haurà missa a la 
Residència. Serà l’altre dimecres, dia 3, a les 5 com sempre. 
 
PRIMERES COMUNIONS: Els pares que vulguin que els 
seus fills es preparin per la Primera Comunió poden passar pel 
despatx parroquial a apuntar-los.   
 
GRUP LLOANÇA: Dijous, dia 20, a la tarda, el grup de 
dones voluntàries per endreçar l’església, feren neteja general 
com fan cada mes. Moltes gràcies. 
 
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 17, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Josep Bosch i Solà, que morí el dia abans a 
l’edat de 87 anys; dissabte, dia 22, el de Montserrat Puigbò i 
Coll, que morí el dia abans a l’edat de 70 anys. Al cel siguin! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 i un altre de 150 € per	
les	necessitats	de	la	parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 


