ANY XXXVI+ Núm 1594
XVII diumenge durant l’any
28 de juliol del 2019

Quina és la missió dels polítics?
Per a qualsevol Parlament, Congrés, Consell o Ajuntament Jesús digué: Ja sabeu
que els governants de les nacions les dominen com si en fossin amos…Qui vulgui
ser el més important entre vosaltres que es faci el vostre servidor (Mc 10, 42.44)

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 28:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Pere i Angeleta, i
tieta Dolors)

Dissabte,

A les 20,00: Missa (dif. Mossèn Joan Cortès i
Tossal)

dia 3:

DIUMENGE, dia 4:

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

Dissabte,

A les 20,00: Missa (dif. Jesús Plans)

dia 10:

DIUMENGE, dia 11:

A les 11,00: Missa cantada (difs. M. Àngels
Obiols i Prat; Rafel Rifà i Bau; Ricard Surilach i
Josep Masó; a la Mare de Déu del Coll)

la campana avisa

RESIDÈNCIA: La missa que es fa cada més serà el dia 7 d’agost
a les 5 de la tarda.

BOBOG-CAMERUN: Divendres passat, dia 26, es van visitar
algunes empreses i ajuntaments acompanyats pel director
d’Agermanament sense fronteres amb molt bona i fructífera acollida
per part de tots ells.

CASALOT: Dijous, dia 25, a 2 quarts de 9, es reuniren els pares
amb els monitors per parlar de les colònies de finals d’agost i precisar
detalls.
ENTERRAMENT: Dijous, dia 25, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Florenci Cornellà i Turon, que morí el dia abans a
l’edat de 92 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 10, un de 50 i un de 300 € per
les necessitats de la parròquia.
En ocasió de celebrar els 100 anys de la creació de Gràfiques
Manlleu l’empresa ha fet arribar un donatiu de 4.000 € per un
projecte pel Camerun. Moltes gràcies.

