
la campana avisa     

                                                                                                 
DIUMENGE, dia 19:   A les 11,00: Missa cantada (a la Mare de Déu del 

                       Carme en acció de gràcies)  
Dissabte,     dia 25:    A les 20,00: Missa (a la Mare de Déu del Carme 

en acció de gràcies;  a intenció particular)  
DIUMENGE,dia 26:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramona 

Muntadas i Ramon Subirana; Dolors Obiols i 
Sala) 

Dissabte,      dia 1:    A les 20,00: Missa (a la Mare de Déu del Carme 
en acció de gràcies)   

DIUMENGE,  dia 2:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Genís Sales i 
Àngela Sanjaume; esp. Ramon Autet i Aurora 
Font; Rosalia Rodríguez i Riera) 

 
 
 
 
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà el dimecres, dia 29, a 
les 5 de la tarda.  
 
COLÒNIES DEL CASALOT: Després de les vacances 
d’estiu el Casalot reprèn l’activitat amb les colònies, que 
comencen el dilluns, dia 27, fins el divendres, dia 31. Seran a 
can Curtius de Lluçà. Esperem que els vagin molt bé. 
 
CAP DEL PONT: El grup de redactors del Cap del Pont es 
reunirà el dijous, dia 30, a les 9, per reprendre els escrits de 
cada setmana. 
 
ENTERRAMENTS: Dijous, dia 9, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Maria Teresa Bonfill i Carrera, que morí el dia 
abans a l’edat de 73 anys; dimarts, dia 14, el de Victoriano 
Garrote i Arroyo, que morí el dia abans a l’edat de 74 anys; 
dijous, dia 16, el d’Elias Bonilla i Bernol, que morí el dia abans 
a l’edat de 67 anys; el mateix dijous el de Ramon Escarrabill i 
Sayós, que morí el dia abans a l’edat de 82 anys. Al cel siguin! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 € i un de 72 d’Oració i 
Amistat, per la parròquia, i un de 20 € per Bobog-Camerun. 
Moltes gràcies. 
 
 

ANY XXXV+ Núm 1548 
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cultes de la setmana 


