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La Natura, un espai per contemplar, per gaudir-ne, per passejar-hi, sa pel cos i per l’esperit, per 
acostar-nos a Déu mitjançant la seva obra, el temple de l’Esperit on poder pregar tranquil·lament. 

 
 
 
Dissabte,       dia 3:  A les 20,00: Missa (difs. Manuela Jurado i 

Álvarez, Sda. Flia.; Pere Novellas i fill Miquel; en 
acció de gràcies  de la família LL.M.) 

DIUMENGE,   dia 4:  A les 11,00: Missa cantada (dfs. Jaume 
Castanyer, cap d’any; esp. Pere Castanyer i 
Madrona Casellas, i filla Teresa; famílies Sala-
Vila-Trias) 

                                       Dissabte,      dia 10:  A les 20,00: Missa (disf. Jaume Bruguera i 
Puigdollers, Sda. Flia.; esp. Josep Ribes i Modesta 
Sala) 

DIUMENGE, dia 11:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep 
Martí i Maria Pradell) 

                                       Dissabte,    dia 17:      A les 20,00: Missa (difs. Joan Puigbò Aumatell i 
Marcè Coll Vila) 

DIUMENGE, dia 18:   A les 11,00: Missa cantada (difs. JRV i RCR) 

ANY XXXVIII+ Núm 1682 
Diumenge XIV durant l’any  

4 de juliol del 2021 



 

 

la campana avisa     VESPRES A SANT SALVADOR: Divendres, dia 9 a les 
7, el grup que ha participat en la pregària de vespres aquest 
any, i tots els que s’hi vulguin afegir, es farà la pregària a 
l’ermita de sant Salvador, i s’acabarà una mica de berenar-
sopar. Tothom hi és convidat però es prega que es confirmi 
l’assistència a en Xavier Baurier, a en Jordi Serra o a la 
parròquia. Moltes gràcies. 

 

CASALOT: La nit del dilluns, 12, al dimarts, 13, passaran  la 
nit als locals del Casalot els nens d’un esplai d’una escola de 
Barcelona que fan una travessa per diferents indrets i passen 
per Roda. 
 
BATEIGS: Diumenge, dia 27, reberen el sagrament del 
baptisme el nens Joan Piedrabuena i Jasinska, fill d’Evaristo i 
Carme, apadrinat per Montse i Ivan, i Júlia Rojecka, filla de 
Mateuz i Maria, apadrinada per Agnieszka i Patryk. Per molts 
anys!  
 
ENTERRAMENT: Dissabte, dia 26, es celebrà el funeral i 
l’Enterrament de Juan Mena i Mena, que morí el dia abans a 
l’edat de 92 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 40 € per Agermanament 
amb Camerun-Bobog i un de 10 per les necessitats de la 
parròquia. Moltes gràcies! 
 
 
 
 
 


