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DIUMENGE,dia 29:

DIMECRES, dia 1:
Dissabte,

dia 4:

DIUMENGE, dia 5:

la campana avisa

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Joaquim
Arisa i Teresa Crosas; Ramona Rosanas i
Moratona)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Letícia Gabriela
i Lago; Lucía Gòmez Salvador i Antonio Salvador
Tena; Francisco Begara i Ocaña)
A les 20,00: Missa (difs. esp. Josep Martí i Maria
Pradell)
A les 11,00: Missa cantada (en acció de
gràcies a la Mare dde Déu i al Sagrat Cor)

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es reuniran el proper
dissabte, dia 4, a 2 quarts de cinc per parlar de la seva vida i de la fe.

ENTERRAMENT: Diumenge, dia 22, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Maria Pla i Clotet, que morí el divendres a l’edat de
90 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’han rebut un de 50€ per les necessitats de la
parròquia, un de 100€ per Càritas, i un de 50 i dos de 100€ per
Bobog. S’ha rebut també una subvenció de 5.000€ de l’empresa
Lavola de Manlleu per subvencionar un projecte al Camerun. En la
col·lecta del dia de Nadal per Càritas es recolliren 687,07€. Moltes
gràcies per tanta generositat.

BOBOG-CAMERUN: Dilluns, dia 23, a 2 quarts d’11, el
director d’Agermanament es trobarà amb membres d’Osona per
parlar dels projectes amb els ajuntaments i del Pla Estratègic

CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Dilluns, dia 23, a les 8 ens
trobarem per demanar i rebre el perdó de Déu i així preparar-nos
per Nadal.

MISSA DEL GALL: Serà dimarts a les 5 a la Residència i a les
12 de la nit a la parròquia.

MISSA A ST. MIQUEL DE LA GUÀRDIA: S’hi celebrarà
la missa a les 12 del matí al ser Nadal.

EL POEMA DE NADAL: A les 7, del dia de St. Esteve, al

teatre, el grup Arrels, acompanyat per dos violoncel·listes, recitarà el
poema de Josep Ma de Sagarra. El que s’hi recapti serà per Càritas.

Ens ha nascut un infant
que porta a l’espatlla
la insígnia de príncep.
Aquest és el seu nom:
‘Príncep de pau’.
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