
S’apropa la festa de Sant Joan en un any 
encara marcat per la pandèmia que 
pareix comença a remetre. Venen els  
mesos on alguns fan les seves 
vacances i alguns marxen a les segones 
residències prop de les platges o 
muntanyes. 
 

Tenir un temps de vacances és bo i és 
necessari. Cal parar el ritme del treball i 
dedicar-nos a omplir l’ànima amb el 
tracte més freqüent amb Déu i amb la 
família i els amics. “No solo de pan vive 
el hombre”, diu Jesús. Sovint l’excés de 
treball i ocupacions ens treuen temps pel 
més important de la vida. 
 

La parròquia és Església i l’Església 
sempre és una casa oberta per a 
tothom tant a l’hivern com a l’estiu, a la 
primavera o la tardor. 
Allí on estem aquestes vacances 
trobarem una església i per tant estarem 
“a casa nostra”. 
No ens oblidem aquest estiu de la Missa 
dominical i si podem (tant de bo) de la 
missa diària.  
 

Aprofitem uns dies per descansar i 
Dediquem, potser, més temps a la 
pregària, a les estones de silenci, a 
alimentar l’ànima, a omplir-nos de Déu. 
Crec que el que més important no és on 
vaig aquest estiu, sinó com tornaré 
després d’aquests mesos. 
Si torno cansat, abatut , avorrit, vuit per 
dins.... com faré front a un nou curs? 
 

Que els mesos d’estiu i les vacances a 
qui les pugui fer, ens refacin per dins i 
ens ajudin a recuperar la nostra pau i 
la nostra ànima. Així tornarem plens 
d’energia i d’il·lusió 
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               Mossèn Ramon 
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Dimarts “Dia d’adoració contínua”.  El 
dimarts dia 22, tornarem a tenir l’oportunitat 
d’estar una estona davant del Senyor que estarà 
exposat des de les 10 h. fins a les 19 h. 
 

Festa de Sant Joan Baptista . El dijous que 
és la festa del naixement de sant Joan Baptista, 
celebrarem la missa a les 12 h. i a les 19:30 h. 
A la missa de les 12:00 h. l’Associació de Veïns 
del Barri Ferreries-Sant Vicent participarà en la 
tradicional  missa de les festes del Barri. 
 

Aquest dia no hi ha missa a les 8:00 h. 
 
El grup que  nens que faran la Primera 
Comunió el diumenge dia 27, tindrà l’assaig de 
la celebració el, dimecres i divendres, de 17:30 a 
18:30 h. 
 
Primeres Comunions . El proper diumenge 
dia 27, a la missa de les 12 h. un petit torn de 2 
nens rebran per primera vegada a Jesús en la 
Eucaristia. 
Els nens i les famílies han d’estar a les 11:45 a 
l’església. 
 
Aniversari de la consagració de 
l’església del Roser . El dia 11 de juliol, si 
Déu vol, celebrarem el 107 aniversari de la 
dedicació del nostre temple al culte de Déu. Cada 
any celebrem la missa solemne per aquest motiu. 
Aquest any, a més de la missa i com no podem 
fer el sopar popular al carrer com altres anys, 
hem pensat que després de la celebració a 
l’església, els qui vulgueu podríem anar a sopar 
junts al Llaüt. Cal reservar plaça. Si voleu més 
informació  o  apuntar-vos ja, passeu pel despatx 
parroquial. Allí us direm el menú i el preu que cal 
abonar per reservar lloc. 
 
 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 

 Del 20 al 26 de juny                 any  2021                      nº  619 

   REFER-NOS PER DINS 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Luís Gonzaga  21 

San Paulino de Nola  22 

Santa Etel  23 

San Juan Bautista  24 

San Guillermo  25 

San Pelayo  26 

Ntra.,Sra. del Perpétuo 
Socorro 

 27 

        AMISTAD SINCERA Y LEAL  

Todo camino,  
por más largo 
que sea, 
comienza por un  
pequeño paso.  

SANTORAL 

dilluns,   21               8’00 h.  Suf. José García Otero, Dolores i Montserrat  
                                              Fernández 
       19’30 h    Suf. José Alemañ 

                                 
dimarts,   22              8’00 h.    
                      19’30 h    Suf. Rodolfo Aixalà Martí (aniv.) 
                        Suf. Federico Mauri Pallarés 
 
dimecres,  23           8’00 h     Família Toledo-Marín 

                  19’30 h     Per la salut física i espiritual d’uns fills. 
 

 
dijous,   24            12’00 h     Suf. Juan Bautista Minguet Gil 
      19´30 h     Suf. Bautista Lafarga i Pura Fabregat 
           Suf. Joan Camps 
           Suf. Lorenzo Mariño Carrasco 
divendres,  25           8’00 h.    
          19’30 h    Suf. Felipe Ferrando Pedret (aniv. I familiars difunts 
            Suf. Difunts família Barreno-Prada/Nicolau-Loredo 
 
dissabte,    26        8’00 h     Pels joves i catequistes  
                             19’30 h.    Suf. Agustina Serena (aniv.) i Lupicinio Asensio 
          
Diumenge,   27       9’00 h.     
      12:00 h.  Per tot el poble  
      19:30 h.  Suf.  Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés. 
        
                 . 
        .        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

de regreso, así que partió confiado. Dionisio 
estaba convencido de que iba a ver morir a 
Pitias, el amigo de Damón, y se preguntaba 
cómo alguien podía estar dispuesto a dar su 
vida por otro, siendo inocente. Y fue a 
burlarse de Pitias cuando habían pasado ya 
cinco horas y Damón no había vuelto. 

—Mi amigo habrá tenido un accidente —le 
dijo Pitias. 

De repente, en el último momento, apareció 
Damón y abrazó a su amigo. Estaba sin 
aliento y apestando a sudor. De camino, 
alguien había matado a su caballo y había 
tenido que hacer el resto del trayecto 
corriendo. Asombrado Dionisio, que no 
había visto jamás semejante lealtad, los 
dejó libres. 

“Nadie tiene amor más grande que el 
que da la vida por sus amigos”. (Juan 
15:13) 
 

 Se dice que Dionisio un tirano que 
dominaba la tierra de Siracusa, 
condenaba a muerte a todo aquel que lo 
hiciera enojar. Cierto día se enojó mucho 
con un joven llamado Damón. Tanto se 
enojó que lo condenó a morir. 

Sabiendo que aquel era el fin de su vida, 
Damón pidió al tirano que le permitiera ir 
a despedirse primero de su familia. 

—Si te dejo ir, te escaparás —advirtió 
Dionisio. Pero Damón llegó a un acuerdo 
con Dionisio. Consistía en que un amigo 
suyo llamado Pitias se quedaría 
encarcelado en su lugar, como fianza, y 
si Damón no llegaba a tiempo, Dionisio 
podría quitarle la vida a él. 

—Si Damón no vuelve, yo moriré en su 
lugar —confirmó Pitias. 

Dionisio aceptó el trato, dándole a 
Damón un máximo de seis horas para ir 
a despedirse de los suyos. A Damón le 
sobraban cuatro horas para poder estar 


