
Al reprendre les activitats de la 
parròquia després de l’estiu, cal recordar 
l’objectiu principal que ens mou en tot el 
que fem: que Jesús sigui conegut i 
estimat i que les persones trobin en Ell el 
sentit de la seva vida. 
 
Potser paregui obvi dir això, però cal 
recordar-ho sovint perquè el dia a dia de 
tot el que fem no s’aparti de la finalitat 
última i perquè tot el nostre esforç estigui 
amarat d’aquest desig i així els èxits i els 
fracassos que pugui sorgir els vivim des 
de l’humilitat del qui se sent un 
treballador en la vinya del Senyor i al qui 
li diem sovint, amb el cant a la tarda, 
“A lo que sembramos, dale crecimiento; 
eres Tu la Viña, cuida los sarmientos”. 
 
Tanmateix cal recordar també aquelles 4 
propostes que procurem portar endavant 
des del Centenari i amb les quals volem 
concretar més l’objectiu principal. Són 
aquestes: 
1.- Que la celebració de l’Eucaristia sigui 
una “gran” vivència i experiència de fe 
per tothom. 
2.- Arribar a ser una parròquia que 
convida. 
3.- Arribar a ser una parròquia que acull. 
4.- Arribar a ser una parròquia formada 
per deixebles i apòstols de Jesús. 
No podem renunciar mai a aquestes 
propostes que són fonamentals. 
 
Renovem la nostra il·lusió perquè la 
Parròquia del Roser sigui la família, la 
comunitat que Jesús vol. Tots, des de 
les nostres possibilitats, intentem 
col·laborar per que sigui així perquè la 
parròquia és casa i cosa de tots 
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 Oh Déu, vós heu volgut que tota la llei consistís en l’amor a vós i al proïsme; feu que, per 
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Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El 
dimarts dia 21, tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h, de la tarda. 
 
Reunió del Consell de Pastora l. El 
dimecres, dia 22, a les 20:15 h. i al saló 
parroquial ens trobarem els membres del Consell 
de Pastoral per programar el proper curs i les 
celebracions més immediates. 
 
Inscripcions per la catequesi . Ja s’han 
portat als col·legis els fulls d’inscripció per la 
catequesis. Però pot passar que algú no li 
hagi arribat o no vagi a aquests col·legis. 
En aquest cas, passeu pel despatx parroquial 
i us donaré un nou imprès. 
Cal portar-lo a la parròquia. 
Hi ha temps per portar la inscripció fins al 30 
de setembre. 
 
Adoració Nocturna . El proper dissabte, dia 
25, a l’acabar la missa de la tarda, exposarem el 
Santíssim fins a les 22 h. per poder tenir amb Ell 
una estona de pregària personal i comunitària. 
Recordeu-ho i inviteu als qui els pugui interessar.  
 
Necessitem persones  per cobrir el torns dels 
dimarts en l’Adoració contínua de forma 
permanent. Sobretot el torn de 14:30 a 15 h. i el 
de 17 a 18 h. que no hi ha ningú. Els qui pugeu 
fer aquest servei tant important, passeu pel 
despatx parroquial per dir-m´ho.  
Necessitem al menys dos persones per cada torn 
per assegurar que el Santíssim no es queda sol i 
poder tenir l’església oberta aquest dimarts i que 
els qui vulguin puguin entrar a visitar al Senyor. 
Aquestes dos persones (o mes) responsables de 
cada torn, són imprescindibles. 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 

 Del 19 al 25 de setembre               any  2021                nº  625 

      4  PROPOSTES 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

Santos Andrés Kim y 
Pablo Chong 

 20 

San Mateo Apóstol  21 

San Mauricio  22 

San Lino  23 

Ntra. Sra. de la Merced  24 

San Atanasio  25 

Santos Cosme y Damián  26 

            Cómo y de qué hablar  

“Ningún 
camino fácil te 
llevará a algo 
que valga la 
pena.” 

SANTORAL 

dilluns,   20              8’00 h.    
       19’30 h    Suf. Pedro Gómez i Pepita Niño 
           Suf. Joan Forés i familiaras difunts. 

                                 
dimarts,  21               8’00 h.    
                      19’30 h   Suf. Anabel Molina.   
 
dimecres,  22           8’00 h      

                  19’30 h     Suf. Maria Fernández Souto 
 
dijous,   23              8’’00 h      
      19´30 h     Suf. José Carles Carles 
           Suf. Carmen Sánchez Ruíz-Funes (aniv.) 
 
divendres, 24            8’00 h.    
          19’30 h    Suf. José Carles Carles 
           Suf. Teresa Andreu (aniv.) 
 
dissabte,  25          8’00 h      Família Toledo-Marín 
                             19’30 h.    Suf. Pedro Barreno i Maria Rovira 
           Suf. Josep Escudé Rives (aniv.) 
          
Diumenge,   26       9’00 h.  Suf. Feliciano Lengua (aniv.) 
         Suf. Paco Arnau 
      12:00 h.  Suf. Difunts família Miró-Gisbert-Fernández 
      19:30 h.  Pels joves i catequistes 
         Per tot el poble 
                 . 
        .        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

Es mejor callar lo que envenena los sueños y 
marchita las vidas. 
 
Mejor hablar para bendecir. Para hablar bien de 
tantas historias, tantas personas, tantas 
circunstancias que hay que afirmar.  
 
Mejor hablar con palabras sinceras. Para 
reconocer y elogiar lo bueno. Para criticar lo que 
pueda mejorarse, pero desde una actitud de 
concordia.Mejor hablar desde el cariño y la 
ternura. Aprender a reconocer tanto bueno como 
hay en torno. Mejor hablar cara a cara, 
encontrándonos y descubriéndonos siempre 
personas, en la debilidad pero en la humanidad. 
Mejor hablar con palabras que tienden puentes, 
estrechan distancias y entrelazan vidas.  
Mejor hablar con amor. 
 
«Y la Palabra se hizo carne. Y habitó entre 
nosotros» (Jn 1, 14) 
¿En qué mi hablar es bendecir? 
¿Alguna vez mis palabras son caricia, bálsamo, 
regalo? 
¿Qué palabras están de más en tu hablar? 
¿Qué sería mejor callar? 
 
(www.pastoralsj.org) 

Parece mentira, todo lo que pueden llegar a 
hacer. Cómo acunan o cómo golpean. Cómo 
hieren o cómo acarician y sanan. Sinceras o 
falsas, pensadas o espontáneas… son uno 
de nuestros mayores tesoros. Las decimos, 
las escribimos, las leemos y compartimos. 
 
Aprendemos con las palabras prestadas de 
otros, y quizás también nosotros llegamos a 
decir algo que merezca la pena… para 
alguien. Hablamos, y en el hablar y en la 
escucha, a veces, nos encontramos… Jesús 
es Palabra de Dios. Palabra auténtica, de 
amor y pasión por nosotros. ¿Y yo? ¿Qué 
palabra soy? 
 
Hay palabras que es mejor no decir. 
Porque no hacen falta. Porque juzgan sin 
intentar comprender. Porque son falsas. 
Palabras de maledicencia o de crítica injusta, 
de chismorreo y de condena. Palabras 
innecesarias, o cháchara para llenar silencios 
que asustan. Palabras de burla que ignoran el 
dolor del débil. Palabras que apuñalan por la 
espalda. Es mejor callar aquello en lo que 
sabemos que no estamos siendo honestos, o 
aquello que no diríamos en persona. Aquello 
que levanta muros y genera desconfianzas y 
fracturas.  


