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DIUMENGE, dia 27:    A les 11,00: Missa cantada (difs. germans 

Crosas Caballeria; esp. Ramona Muntadas i 
Ramon Subirana) 

Dilluns,        dia 28:    A les 19,00: Rosari i Missa (per les ànimes del 
purgatori) 

Dimarts,       dia 29:    A les 19,00: Rosari i Missa (a la M. de D. del Sòl 
del Pont en acció de gràcies) 

Dimecres,    dia 30:  A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Ramon Boixader i 
Saus) 

Dijous,          dia 31:    A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. Ramon B. 
Font i Mercè Puigoriol)  

Divendres,    dia 1:    A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 
parròquia)  

Dissabte,       dia 2:    A les 20,00: Missa (dif. Maria Roca i Casals, cap 
d’any; en acció de gràcies pels 50 anys de 
sacerdoci) 

DIUMENGE,  dia 3:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Rosalia 
Rodríguez i Riera; esp. Ramon Autet i Aurora 
Font; Ramon Vilar i Cabanas; en acció de gràcies 
pels 50 anys de sacerdoci) 

 
 
 
 
 
CASALOT: Del dilluns, dia 28, fins el divendres, dia 1, els 
infants, joves i monitors del Casalot estaran de colònies a la 
casa La Censada, a Sta. Margarida de Montbui, prop 
d’Igualada. El matí del dimecres s’hi farà una celebració de 
pregària. Que els vagi molt bé. 
 
RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 30, a les 5 de la tarda, com 
cada darrer dimecres de mes, celebrarem l’eucaristia amb els 
residents, familiars i acompanyants. 
 
ENTERRAMENT: Dilluns, dia 21, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Anna Codina i Teixidor, que morí el diumenge 
a l’edat de 94 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 5 i un de 10 € per les 
necessitats de la parròquia, i un de 50 €	per l’escola maternal 
de Bobog. Moltes gràcies!  
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