
 

 

     
Unes quaranta persones, entre propietaris dels camps, pagesos, 
voluntaris i famílies ajudades per Càritas, han contribuït aquests 
dies a la recollida d’uns 5.000 kgs de patates, que seran 
distribuïdes a gent que ho necessita. Càritas viu de la generositat 
de moltíssimes persones. Gràcies.                                  

 
 

 
 

DIUMENGE,  dia 2:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Marcel Rifà i 
Bou; Isabel i Carme Pont; Carme Blanc; per les 
ànimes del purgatori) 

 
Dissabte,       dia 8:   A  les 20,00: Missa (difs. Jaume Devesa i 

família) 
 
DIUMENGE,   dia 9:  A les 11,00: Missa cantada (difs. família Boix 

Ramonet; Ricard Suriñach i Josep Masó; per les 
ànimes del purgatori) 

 
Dissabte,     dia 15:   A  les 11,00: Missa cantada (dif. Maria Paxau i 

Capdevila) 
 
DIUMENGE, dia 16:  A les 11,00: Missa cantada (difs. germans Font i 

per les intencions d’una feligresa; Joan Pont i 
Carme Ribas) 

ANY XXXVII+ Núm 1635 
Diumenge XVIII durant l’any 

2 d’agost del 2020 

cultes de la setmana 

 
 
 

“doneu-los menjar 
vosaltres mateixos” 

diu jesús  
a l’evangeli d’avui  

 



 

 

la campana avisa     CÀRITAS: Dilluns, dia 3, es farà la segona recollida de patates  
al segon camp que Càritas té plantat gràcies a la generositat 
d’una colla de voluntaris. 

EL PONT 2: Aquest final de juliol ha sortit el no.2 de El Pont, 
que ja se us ha enviat o podeu trobar a youtube. 

BATEIG: Diumenge, dia 26, rebé el sagrament del baptisme el 
nen Pol Delgado i Torner, fill de Carmelo i Lluïsa, apadrinat per 
Raül i Núria. El sagrament fou administrat pel diaca Rubèn 
Junquera. Per molts anys! 

ENTERRAMENT: Dimecres, dia 29, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Ramon Corominas i Casadejust, que morí el 
dia abans a l’edat de 92 anys. Al cel sigui! 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 300 € i un de 30 per les 
necessitats de la parròquia i un altre de 50 € i un de 20 € per 
Càritas. Moltes gràcies.  
 


