
 

 

     cultes de la setmana 
     

  
L’individualisme fa de la persona, de la seva independència 
política i econòmica el fonament de la societat, donant la 
màxima importància als drets individuals. Però hi ha també 
l’individualisme que obra mirant només pel seu interès, 
oblidant-se dels altres. Aquest individualisme és el que hi ha 
cada vegada més en la nostra societat. 
 L’hedonisme exagerat té la màxima expressió en la 

cultura d’aconseguir el meu projecte de 
vida a costa de tot i de tothom. Tot 
problema o injustícia que no m’afecta 
directament, no és important. Només cal 
esforç i sacrifici per mi i els meus 
objectius. És l’apoteosi del jo sobre els 
altres. Com a cristians no podem seguir  
aquest individualisme.  
Jesús va començar la seva predicació  
buscant una petita comunitat, buscant els 
altres. La paraula grega ekklesia vol dir, 
comunitat, crida als altres. 
“I qui són els altres que haig d’estimar?”  
pregunta un mestre de la llei a Jesús, i ell 
li respon amb la paràbola del bon 

samarità. La comunitat són, doncs, tots els altres, jo inclòs. El 
nostre projecte de vida els ha d’incloure tots. No només el 
nostre entorn més proper: família, amics i la societat on vivim, 
també aquells que ens són  
llunyans. Que el patiment proper ens commogui més que el 
llunyà és comprensible, però és un d’altruisme mal entès.  
“Però un samarità  que anava de viatge va arribar prop d’ell, el 
veié i se’n compadí” (Lc,10, 33). 
  
 
  
DIUMENGE,dia 20:  A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep 

Ribas i Modesta Sala; esp. Josep Masoliver i 
Loreto Ballana; difs. família Torner Capdevila i 
Bufí Puigoriol: a St. Antoni. M. de Déu de Palau, 
St. Salvador i St. Isidre)  

Dissabte,    dia 26:  A les 20,00: Missa (dif. Miquel Sayós)  

DIUMENGE,dia 27:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Freixa i 
Bosch; Carme Ribas i Vergés) 
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la campana avisa     CASAMENT: Dissabte, dia 19, en Gerard Lladó i Puig, fill de 
Ramon i Ma Carme, i la Fina Comas i Quintana, filla de Valentí 
i Fina celebraren el sagrament del matrimoni acompanyats dels 
més propers. Per molts anys! 

CÀRITAS: Dilluns, dia 21, a les 7, es reuniran els 
responsables dels diferents projectes per valorar la seva marxa. 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dimarts, dia 22, a les 
7, es reunirà la Junta online de la que la nostra delegació 
d’Osona forma part, per repassar els diferents projectes que es 
porten a terme al Camerun 

VESPRES: Divendres, dia 25, a les 7, es farà la pregària de 
vespres als locals parroquials, com cada setmana durant tots els 
divendres de Quaresma. Tots hi som convidats. 

XERRADA DE MN. JOAN TORRA: Serà dimarts, dia 22, a 
les 8, a la parròquia, com està anunciada més avall. Tots hi 
som convidats. 

PROCLAMA MATRIMONIAL: Preparen el seu casament 
l’Òscar Gallach i Chávez, fill de Joan i Remei, nascut i veí de 
Roda de Ter, i la Marta Arauna i Mauri, filla de Carles i Ma 
Teresa, nascuda i veïna de Lleida.  

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € i un altre de 100 
Càritas, i dos de 50 € per Bobog-Camerun. Moltes gràcies 
 

 
 
 
 
FORMACIÓ SEGON TRIMESTRE A LA PARRÒQUIA ST. PERE DE RODA 
 
 
23 / març / 2022 
Conferència: L’esperança en temps 
de secularització 
 
Mn. Joan Torra 
Parròquia de Roda. A les 20:00 h 


