ANY XXXIX+ Núm 1731
Diumenge XVI durant l’any
17 de juliol del 2022

final de curs
a Sta. magdalena

Divendres, dia 8, es van aplegar una seixantena de persones a
celebrar el final de curs de la nostra comunitat. En una primera part,
dins l’església, amb celebració de la paraula, pregàries i participació
de cadascun dels 15 grups de la parròquia explicant què feien, es
donà un retrat del que som,
comunitat participativa, creativa,
espiritual, compromesa en el poble i
servidora dels més febles.
Es pogué escoltar aquest fragment
entre d’altres: Els dons són

diversos, però l'Esperit és un de
sol. Són diversos els serveis, però
el Senyor és un de sol, i és ell qui
ho obra tot en tots. Les
manifestacions de l'Esperit que rep
cadascú són en bé de tots (1 Co,12,
En una segona part a fora, a
l’esplanada, els assistents van ser
servits amb brioxos, begudes i
postres per una colla de voluntàries
generoses, sempre a punt de
participar. L’ambient era agradable,
alegre,
distès i amb ganes de
tronar-hi.
Quan es comenci el nou curs
s’hauran d’establir nous objectius, a
part de continuar amb aquells que
fa temps que funcionen prou bé,
com són: participar en taques del
poble, cuidar els més febles d’aquí i
de fora, formació i litúrgia viva.
S’anuncià que abans d’acabar l’any
es posaran plaques solars, es
deixaran els locals del Casalot a un
nou projecte per a joves empès per
l’Ajuntament i es potenciarà
l’autonomia dels diferents grups.
Entre els assistents a la trobada hi havia diferents parelles i persones
d’altres pobles que participen regularment a les eucaristies de la
comunitat de Roda.

cultes de la setmana

DIUMENGE,dia 17:
Dissabte,

dia 23:

DIUMENGE,dia 24:
Dissabte, dia 30:
DIUMENGE,dia 31:

la campana avisa

A les 11,00: Missa cantada (dif. Camil Prat i
pares; flia. Puigoriol Casas)
A les 20,00: Missa (dif. Jaume Puigbò i
Casacuberta)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Domingo
Roca i Terricabras; Bartomeu Bassas i Soler)
A les 20,00: Missa (difs. Ma Àngels Serra i
Ramona Rosanas)
A les 11,00: Missa cantada (dif. Ramona
Fornols i Prat)

CASALOT: Diumenge, dia 17, a 2 quarts d’1, trobada dels

monitors i el mossèn per parlar de la formació religiosa pel curs
vinent.
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà el dimarts, dia 2 d’agost, a

les 5, no el darrer dimecres de juliol.

BATEIG: Diumenge, dia 3, rebé el sagrament del baptisme el

nen Guillem Flores i Sellabona, fill de Xavier i Gemma,
apadrinat per Arnau i Iris. Per molts anys!
ENTERRAMENT: Dijous, dia 14, es celebrà el Funeral i

l’Enterrament de Joan Sunyer i Rifà, que morí el dia abans a
l’edat de 77 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 150 € i un altre de 300 per

les necessitats de la parròquia i un de 100 € a la capella del
Sòl del Pont. Moltes gràcies.

