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xifres que ens parlen
54 entitats socials
a roda

cultes de la setmana

A Roda hi ha registrades 54 associacions o entitats que actuen
per millorar i donar vida al nostre poble: 15 entitats esportives,
13 culturals, 8 veïnals, 7 d’acció social, 4 educatives, 3 juvenils, 3 de medi ambient i 1 de promoció econòmica. Totes
elles formades per voluntaris que dediquen hores i maldecaps
pel bé de tot el poble. Si poguéssim sumar totes les persones
que hi participen veuríem que és un número molt gran.
Com seria Roda sense tota
aquesta gent?, sense les AMPAs, sense
futbol?, bàsquet?, El patinatge?, el
Casalot,
Caritas,
pessebristes?...
Evidentment seria un poble molt coix,
sense vida. A vegades ens costa ser
conscients de tota aquesta feinada i de
tants voluntaris. Amb la pandèmia hem
vist el risc de la seva desaparició. Sense
el contacte humà el treball voluntari és
més dificultós i augmenta el risc de
debilitar les associacions. Cal valorar i
recuperar aquests espais. Tot treball
comunitari comporta critiques, accentuades per les xarxes socials. No deixem que la veu de les
persones negatives siguin significatives.
L’Evangeli d’avui (Lc 6,27-38) és molt clar sobre l’actitud
dels cristians: estimeu els altres, doneu i Déu us donarà... Però
l’evangeli sempre fa un pas més, i ens demana d’estimar els
que no ens estimen, fer el bé als qui no ens ho agrairan mai.
Aquest és el nostre repte també envers les aquestes entitats.

DIUMENGE,dia 20:

A les 11,00: Missa cantada (difs. difs. germans
Pau, Joan i Ramona Rosanas i família; Antonio
González i Casado, Sda. Flia.; flia. Pont Abella)

Dissabte, dia 26:

A les 20,00: Missa (difs. esp. Josep Molet i
Encarnació Cateura)

DIUMENGE,dia 27:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Carmen Lara i
Bueno, Sda. Flia.; a Sts. Cosme i Damià, sta.
Llúcia, sta. Elena i sda. Família)

la campana avisa

CONFIRMACIÓ: Divendres passat, dia 18, va tenir sessió
de formació el grup de sis nois i noies que es preparen per a la
Confirmació.
PROCLAMA MATRIMONIAL: Es preparen per rebre el
sagrament del matrimoni en Gerard Lladó i Puig, fill de Ramon
i Ma Carme, i la Fina Comas i Quintana, filla de Valentí i Fina.
ENTERRAMENT: Dissabte, dia 12, es celebrà el Funeral de
Quim Nogué i Ribas, que morí el dia 20 de gener a l’edat de
92 anys. Al cel sigui !
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 300 € per les necessitats
de la parròquia, i un de 50 € per Càritas. Moltes gràcies.

