
                                                                                  
El Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere de Roda, 
davant la sentència del Tribunal Suprem, que condemna a cent 
anys de presó els nostres polítics i líders socials manifesta el seu 
total rebuig  

- Per la duresa dels anys de presó imposats a persones 
que defensen aspiracions ben legítimes. 

- Per haver portat als jutjats una situació que exigeix 
diàleg polític. 

- Per condemnar la llibertat d’expressió i la pluralitat 
ideològica. 

- Per jutjar com a violentes unes persones pacifiques que 
defensen la democràcia.  

- Per haver menystingut el clam centenari de tot un 
Poble. 

El clam d’aquest Poble hauria d’haver estat escoltat ja fa temps, 
com diuen els bisbes de Catalunya en la nota del maig de 
2017: «Convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions 
del poble català». O com deia el papa Joan Pau II en el discurs 
a l’ONU l’octubre de 1995: «Ni un estat, ni una altra nació, ni 
cap organització internacional, no està legitimat per afirmar 
que una determinada nació no és digna d’existir».  
Per tot això,  

- Donem tot el nostre suport als condemnats injustament 
i a les seves famílies.  

- Agraïm el suport de les organitzacions internacionals a 
favor dels drets humans, de tants grups de juristes i de 
polítics. 

- Aplaudim i admirem el to pacífic i exemplar de les grans 
mobilitzacions del nostre País, tot rebutjant la forta vio- 
lència nocturna de grups incontrolats.  

- Ens sumem al clam per a un diàleg obert i sincer. 
 

                                                                 El Consell Parroquial 
 
 
DIUMENGE,dia 20:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Lluís, cap 

d’any, i esp. Joan i Concepció; Teresina Godayol 
i Riera; per les ànimes del purgatori)   

Dissabte,    dia 26:  A les 20,00: Missa (dif. Núria Colomer i Llosas, 
cap d’any)  

DIUMENGE,dia 27:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan Casas i 
Rosendo; esp. Lluís Vila i Maria Baulenas; esp 
Josep i Carme, i Pere; en acció de gràcies a 
Maria Auxiliadora) 
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cultes de la setmana 



la campana avisa     ARXIPRESTAT: Dilluns, dia 21, a les 11, es reuniran a la 
parròquia de Sta. Maria de Manlleu tots els mossens de 
l’arxiprestat. 
 
CONSELL PASTORAL: Dilluns, dia 21, a les 9, es 
reuniran els membres del Consell, al no poder-se reunir el 
dilluns, dia 14, per planificar les activitats de la parròquia per 
aquest curs. 
 
CRISTIANS INQUIETS: Dimecres, dia 23, a les 8, es reu-
ran, com ja feien el curs passat a la nostra parròquia, tota una 
colla de cristians de la comarca per parlar de qüestions actuals i 
la relació amb la seva fe. 
 
VISITADORS DE MALALTS: Es trobaran el dijous, dia 
24, a les 8, per preparar la jornada del malalt. 
 
SÍNODE: Dissabte, dia 26, a 2 quarts de 5, hi ha una trobada 
de tots els cristians de l’arxiprestat que ho desitgin a Sta. Maria 
de Manlleu, on el bisbe informarà sobre el procés, activitats, i 
les diferents etapes del Sínode. A les 6 s’hi celebrarà la missa. 
 
CÀRITAS INFORMA:  Es necessiten dues estufes de llenya. 
Telefonar al 938500185 o al 938541024. 
 
BATEIG: Diumenge, dia 6, fou batejada la nena Cecylia 
Omaojo Oluwaferanmi i Achemu, filla de Temiloluwa i 
Gabriel, apadrinada per Bertnard Azeez. Per molts anys! 
 
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50, un de 100 i un de 
275 € per Bobog-Camerun i un de 13 €	per les necessitats de la 
parròquia. Moltes gràcies. 
 


