
     
La primera lectura del dia d’any nou és una vertadera 

benedicció, un cant d’esperança, un estil d’encaminar el 
nostre dia a dia, una manera de mirar Déu i els altres:  

beneir, saber veure, apiadar-se... 
la claror, la mirada, la pau... 

 
 
 

Que el Senyor et beneeixi  
   i et guardi, 

        que et faci veure  
la claror de la seva mirada 
     i s’apiadi de tu. 
     Que el Senyor  

giri cap a tu la seva mirada 
     i et doni la pau  

(Nm 6,23) 
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DIUMENGE,  dia 3: A les 11,00: Missa cantada (difs. família Torrent 

Cardelús; germans Jaume i Carme Serra Rovira, i 
família) 

Dimarts,        dia 5: A les 20,00: (difunts de la parròquia) 
DIMECRES,  dia 6: A les 11,00: Missa cantada (dif. Jaume Rossell) 
Dissabte,      dia 9: A les 20,00: (dif. Úrsula Corominas i Masoliver, 

cap d’any; Montserrat Puig i Estrada; família 
Pladeoliva i Bau) 

DIUMENGE,dia 10: A les 11,00: Missa cantada (difs. família Torrent 
Cardelús; Sebastià Sorinas i Roma, Sda. Flia.) 
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la campana avisa    CONFIRMACIÓ: El grup que es prepara per confirmar-se el 
darrer dissabte de gener es trobarà el proper divendres, dia 8, a 
les 9 del vespre. 
Els del grup que començà el trimestre passat es trobaran el 
divendres, dia 9, a 1 quart de 10. 
 

CAPELLES DE LA SAGRADA FAMÍLIA: Aquells que 
feu el servei de cuidar-vos de les capelletes de la Sagrada 
Família podeu passar pel despatx parroquial quan us vagi bé. 

 

PASTORETS: El Casalot, juntament amb altres nens i nenes, 
fan l’última representació dels pastorets el dia 3, a 2 quarts de 
6. 

 

RECAPTE AL POEMA DE NADAL: Durant le 
presentació del Poema de nadal i l’actuació dels alumnes de 
l’institut es recolliren per l’escola de Bobog 464 € per l’entrada 
voluntària i gratuïta.Moltes gràcies. 
 
DONATIUS: Se n’han rebut tres de 50 € per l’escola de 
Bobog, un de 5, un de 15, un de 28, un de 30, dos de 100 i 
un de 200 € per les necessitats de la parròquia, i per Càritas. 
Moltes gràcies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


