
 
 
 
 
DIUMENGE, dia 16:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Mercè 

Puigoriol i Ramon B. Font; per tots els voluntaris 
de la parròquia) 
A les 12,00: Missa cantada a St. Miquel de la 
Guàrdia (pels difunts de les Masies)  

Dilluns,  dia 17: A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la M. de Déu del Sòl del Pont) 

Dimarts,  dia 18:  A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 
parròquia)  

Dimecres,  dia 19: A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. Josep Martí i   
                                    Maria Pradell) 
Dijous,       dia 20:  No hi ha missa.  
Divendres, dia 21:   A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Ma Àngels Serra) 
Dissabte,  dia 22: A les 20,00: Missa (difs. família Muntadas Roca; 

Assumpció Rovira i Tió)  
DIUMENGE, dia 23:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Pepeta Vila i 

Autet,   cap d’any, i espòs Feliu Bou i Quintana)  

cultes de la setmana 

   
vosaltres busqueu  
Jesús de Natzaret,  

el crucificat:  
ha ressuscitat,  

no és aquí 
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la campana avisa     la campana avisa     CONSELL PASTORAL: Tots els membres que el formen 
es reuniran el dimarts, dia18, a 1 quart de 10 per valorar la 
marxa de la parròquia. 
 
ORACIÓ I AMISTAT: La reunió serà el proper dimecres, 
dia 19, a les 5, per fer una estona de pregària i d’amistat. 
 
GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI MARC: El grup 
dels juniors es trobaran el proper dimecres, dia 19, a 1 quart 
de 10, i els seniors el dilluns, dia 24 a les 9. 
 
MISSA FAMILIAR: Serà el proper dissabte, dia 22, a les 8, 
amb els infants de primera comunió, amb els pares, i amb els 
infants, joves i monitors del Casalot. 
 
ENTERRAMENT: Dilluns, dia 10, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Jaume Crespi i Cubí, que morí el dia 8 a 
l’edat de 85 anys. Al cel sigui ! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 i un de 38 € per les 
necessitats de la parròquia, i un de 50 i un de 100 € per 
Càritas. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


