
 

 

     cultes de la setmana 
     

 
Divendres ens aplegarem tota una colla de membres de la 
nostra parròquia a Sta. Magdalena. Cada festa un bon grup ens 
apleguem a l’església entorn de la Paraula i de l’Eucaristia. 
Entre setmana, més esporàdicament, es reuneixen petits 
col·lectius aplegats per Càritas, per redactar el Cap del Pont, 
pel Casalot, per fer Revisió de Vida, per mantenir viu 
l’Agermanament amb Camerun, per escombrar l’església, per 
pregar per un difunt, per fer formació...Quanta vida i riquesa 
de trobades! 

 L’evangeli de St. Joan 
comentant aquests fets i d’altres de 
semblants és rotund en afirmar: 
Allà on n’hi ha dos o tres de reunits 
en nom meu Jo estic enmig d’ells. 
Una veritat que no es basa en el 
nombre sinó en la raó de la reunió, 
aplegats en nom de Jesús, sense 
exigir ni de lluny que aquests que 
es troben siguin perfectes, perquè 
Déu no ens exigeix la perfecció 
sinó que el vulguem seguir. 
 I això ho podríem dir també 
de tot grup que es troba per fer un 
servei als altres en les diferents 
entitats, esportives, culturals, so-

cials, tantes com n’hi ha al nostre poble.    
 Trobar-se divendres vinent a Sta. Magdalena, els que hi 
puguin anar, és fer realitat el que diu St. Joan, és dir ben alt 
que la comunitat parroquial vol ser comunitat, no suma 
d’individus, vol mirar endavant amb ganes, amb esperit 
d’evangeli com deia aquest escrit la setmana passada  
 Ens trobem, doncs, a Sta. Magdalena divendres vinent. 
   

 
 
  

DIUMENGE,dia 12:  A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramon 
Collell i Josefina Rovira) 

                                      Dissabte,     dia 18:  A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puigbò i Coll)  

DIUMENGE,dia 19:   A les 11,00: Missa cantada (dif. Emília 
Casacuberta i família  
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la campana avisa     VÍDEO DE FESTA MAJOR: Avui, diumenge, dia 12, a 3 
quarts de 12, en sortir de missa, es filmarà sobre el pont vell 
una part del vídeo de la parròquia que es fa per a la Festa 
Major. Tothom és convidat a ser-hi i a ser filmats amb un dron 
mentre es va a portar un ram a la Mare de Déu del Sòl del 
Pont com a inici del curs parroquial. 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dimarts, dia 6, es 
reuní el grup que prepara la Maleta viatgera amb el conte La 
carta amb marionetes per ser utilitzats a les escoles i ajudar els 
nens i mestres a prendre consciència sobre els problemes dels 
pares que han hagut d’emigrar. 

Dilluns, dia 13, a les 7, es reunirà la Comissió Executiva de 
Catalunya de la que formen part  alguns membres de la dele-
gació d’Osona 

PRIMERA COMUNIÓ: Tots els pares que vulguin que el 
vostre fill/a es prepari per a la Primera Comunió poden venir al 
despatx els divendres a partir de les 5. 

INICI DE CURS A STA. MAGDALENA:  

- Dia 17, de setembre. 
- Sortida a 2 quarts de 7 del passeig del Ter sota el pont nou. 
- Pregària, cants, objectius del curs, sopar de pa amb tomàquet 
- Retorn a Roda a 2 quarts de 9. 
- Tothom convidat. Qui té cotxe portarà a qui no en té. 
- Cal apuntar-se al final de les misses d’aquests dies o 
   trucant als tels. 696796365 o 628262514, o per whatsapp. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 150 € per Agermanament 
amb Camerun, un 50 € per Càritas, i un de 50 a la capella del 
Sòl del Pont per un favor rebut. Moltes gràcies! 
 
 
 
 
 
 


