
 

 
  
A punt de tornar a començar el treball quotidià, que pot ajudar a transformar  

   el nostre entorn cap a espais de llibertat, de justícia i de germanor 
 

 
 
 

DIUMENGE, dia 1:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramon 
Lladó i Maria Molist; esp. Ramon Autet i Aurora 
Font; Rosalia Rodríguez i Riera; per les ànimes 
del purgatori) 

Dissabte,       dia 7:   A  les 20,00: Missa (dif. Josep Escós i 
Sarsanedas) 

DIUMENGE,  dia 8:  A les 11,00: Missa cantada(difs. família Boix 
Ramonet; Ma Lluïsa Téllez i Colomo; en acció de 
gràcies a Maria Auxiliadora) 

ANY XXXVI+ Núm 1597 
XXII diumenge durant l’any 

1 de setembre del 2019 

cultes de la setmana 



la campana avisa     CASALOT: Durant els darrers vuit dies han celebrat les 
colònies d’estiu al mas Saiol de Moià. Cada dia s’hi treballà una 
etapa de la història. Entre infants, joves i monitors eren prop de 
quaranta. Els en felicitem. 

CAP DEL PONT: Els redactors del Cap del Pont es trobaran el 
dimarts, dia 3, a 2 quarts de 9, per preparar els números de les 
properes setmanes. 

CATEQUISTES: Es trobaran el proper dimecres, dia 4, a les 9, 
per preparar el nou curs de catequesi de preparació a la Primera 
Comunió. Els pares poden començar a apuntar els seus fills després de 
l’11 de setembre. 

HOMENATGE A LA GENT GRAN: Serà el diumenge, dia 8, 
amb l’ofici de les 11, acompanyats per la coral Vila i Formosa; 
posterior lliurement de regals per part de l’ajuntament i dinar de 
germanor. Per molts anys als homenatjats! 

ENTERRAMENTS: Dissabte, dia 24, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Ramon Parés i Solà, que morí el dia abans a l’edat 
de 76 anys. Diumenge, dia 25, el de Benet Font i Manrich, que morí 
el dia abans a l’edat de 96 anys. Al cel siguin! 

DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50	 € per les necessitats de 
Càritas. Moltes gràcies! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


