ANY XXXIX+ Núm 1740
Diumenge XXVIII durant l’any
9 d’octubre del 2022

viure en l’esperança
caminada negranit

La nit de divendres a dissabte passats es va fer la 14a
Caminada Negranit solidària contra el càncer. El nom
d’aquesta caminada no sembla gaire lluminosa, ni
esperançadora. Doncs ho és.
Un grup de persones de Roda que es troben per
organitzar aquesta caminada, un grup molt més gran que hi
participa, diferents grups que en altres llocs es troben per
recollir fons contra el càncer, són
símbols i motius d’esperança.
Aquesta realitat també basteix el
nostre poble, la nostra societat. Amb
aquesta
munió
de
grups
aparentment petits es fa una gran
multitud, i si hi sumem altres grups
que treballen també amb estil
solidari i gratuït el resultat és
immensament gran.
Massa sovint mirem només el
to de negranit de la nostra societat;
els mitjans de comunicació ens hi
ajuden massa. Però hi ha persones
que saben enfrontar-se a la negror i el pessimisme amb un to
de combat, com fa Fernando Cardenal: els temps són tan

dolents que haurem de deixar el pessimisme per temps millors,
diu. Fernando Cardenal, gran creient en Jesús, escampà
esperança, esperit de lluita, estimació a tota la societat
nicaragüenca en uns moment realment difícils.

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 9:

Dissabte, dia 15:
DIUMENGE,dia 16:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Jesús Roquer i
Sansalvador; als Sants Cosme i Damià, Sta.
Llúcia, Sta. Helena, Sta Rita, Sta. Teresa de
Jesús i a la Sda. Família)
A les 20,00: Missa (disf. esp. Joaquim Arisa i
Teresa Crosas)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Jutglar,
cap d’any i Montserrat Puig, esposos; Domingo
Roca i Terricabras; Joan Parramon i Tomàs)

la campana avisa

CONSELL PASTORAL: Dijous, dia 13, a dos quarts de 9, es

reuniran els membres del Consell per planificar el nou curs
que ha començat.
PRIMERA COMUNIÓ: Els pares que desitgin inscriure el seus

fills a la catequesi ja ho poden fer durant tots els divendres a la
tarda.
Diumenge, dia 2, va fer la Primera Comunió el nen Arnau
Costa i Duran. Per molts anys!
PROJECTE SIS: D’aquí a pocs dies s’iniciarà de dilluns a

divendres el projecte SIS (Servei d’Intervenció Socioeducativa)
als locals parroquials per ajudar a grups de primària i
secundària. És un projecte dirigit pels serveis socials de
l’ajuntament i es serviran dels locals en règim de lloguer.
CONFIRMACIÓ: Els nois i noies que vulguin formar part d’un

grup de Confirmació poden apuntar-se al despatx parroquial.
Cal que facin o hagin fet 3r d’ESO.

CAPELLES DE LA SDA. FAMÍLIA: Després d’estar quietes

a causa de la Covid ja poden tornar a visitar les cases que ho
desitgin. Convé que els responsables ho posin en marxa.
ENTERRAMENT: Divendres, dia 7, es celebrà el Funeral de

Dolors Vilar i Cabanas, que morí el dia abans a l’edat de 89
anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 150 € per Bobog-Camerun i

un de 300 € per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies.

