
 

 

     cultes de la setmana 
     

  
Aquests dies les festivitats de St. Jordi i de la Mare de Déu de 
Montserrat, patrons de Catalunya, ens conviden a contemplar 
el nostre país des de la comunitat de creients. Ens hi ajuden 
documents com Arrels Cristianes de Catalunya on ja fa gairebé 
30 anys els bisbes catalans subratllaven: els drets i els valors 

culturals de les minories ètniques dins d'un 
Estat, dels pobles i de les nacions o nacionali-
tats han de ser respectats i, fins i tot, 
promoguts pels Estats, els quals de cap manera 
no poden, segons dret i justícia perseguir-los, 
destruir-los. El poder decidir sobre el propi 
país, sobre la llengua, sobre l’estructura 
política i social deuen ser uns d’aquests drets 
fonamentals que tenim i que les autoritats 
haurien de recolzar;  els bisbes en van ser uns 
grans defensors al seu moment i malaura-
dament no ho són avui, les autoritats 
polítiques estatals no ho han sigut mai. 
 Aquests darrers anys el reconeixement i 
respecte dels drets d’aquesta nació, no 
solament no ha estat defensat per qui en tenia 
el càrrec, sinó que s’ha empresonat els seus 
dirigents, alguns dels quals s’han hagut 
d’exiliar, milers d’altres estan sota expedients 
judicials oberts i a tota una colla se’ls han 
espiat mòbils i ordinadors clandestinament.  
 Hem de celebrar festivitats tan nostres 
com les d’aquests dies, ens hem d’alegrar de 
tenir-les, hem de sentir-nos contents de 

pertànyer a aquest nostre País, però també com a creients, 
com a ciutadans, hem de denunciar, defensar i treballar per 
uns drets tan elementals de tot Poble. Bones festes patronals! 
 
 
 
 
 
DIUMENGE,dia 24:  A les 11,00: Missa cantada (difs. germans Car-  
                           les i Marcel Serra; Jesús Plans)  

Dissabte,    dia 30:  A les 20,00: Missa (difs. Jaume Puig i 
Assumpció Rovira; Montserrat Puigbò i Coll)  
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la campana avisa     

DIUMENGE,  dia 1:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Miquel  
 Vilar i Dolors Fontserè) 

  A les 11:45: Missa a les Cases Noves (difunts  
 del barri de les Cases Noves) 

 
 
 
CASAMENT: Divendres, dia 22, a les 12, es celebrà el 
casament de l’Òscar Gallach i Chàvez, 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 a Lleida i veïna de Roda de Ter. 
Per molts anys! 

CAP DEL PONT: Dilluns, dia 25, a les 8, reunió del grup de 
redactors per preparar els escrits per la resta de curs fins a 
l’estiu. 

MISSA A LA RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 27, a les 5, missa 
a la residència acompanyada de cants i guitarra. De moment 
no hi poden assistir altres persones. 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dijous, dia 28, a les 
7, reunió online dels membres de la Junta de Catalunya de la 
que la delegació d’Osona en forma part. 

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Dissabte, dia 30, a 2 quarts 
de 7, trobada dels components del grup per parlar de la seva 
vida i de la fe. 

MISSA FAMILIAR: Dissabte, dia 30, a les 8 del vespre es 
celebrarà la missa acompanyats dels infants i pares que es 
preparen per a la Primera Comnunió. 

CÀRITAS: Fa falta una trona per una família. Trucar als 
telèfons: 938541024 ó 630104478. Moltes gràcies. 

ENTERRAMENT: Dimarts, dia 18, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Antoni Godayol i Riera, que morí el diumenge 
a l’edat de 94 anys. Al cel sigui! 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € i un de 100  per les 
necessitats de la parròquia, i un de 50 € i un de 200 per 
Càritas. Moltes gràcies. 



 

 

 


