TROBADA A MONTSERRAT

AMB MALALTS i MINUSVALIDS
Dies 15 i 16 d'abril
Demaneu informació, abans del dia
12j ais números de telefon de:
Num. 252

9 d'abril

89

Maria Miró
Andrea Luceño

821 36 06
821 07 04

AVIA
HORARI Festius a les 8 i 11
Vigilia a les 8 del vespre
Feiners a les 8 del mati'
MISSES

ENCOMANADES:

10, Gna.

RENOVACIO DE LES JUNTES
PARROQUIALS D'ECONOMIA

Mercè

Vilajosana. 11, Dolors Vilalta, 12, Rosa
Bonet Figueras. 13, Al Sagrai Cor per la
Pau. l^f, Emilia Monegal(anv). 15, Manuel
Vila i Carme Puigseslloses. 16, a les 8, Josefa Vila; a les 11, Manuel Vila i Carme
Puigseslloses.
"L'amor no és com un pa de pagés. Si dono
un tros del pa, me'n quedarà menys per
oferir als altres. L'amor s'assembla al pa
eucaristie: 3o rebo Crist en la seva
totalitat, i tu també i també l'altre; i el de
més enllà."

Parroquia d' Avia; Aquest any toca renovar
la meitat de la Junta d'Economia. Els Srs.
Pere d o s a i Antoni Tarrés han complert els
anys de pertinença a la Junta i han de ser
rellevats deis seus càrrecs.
Les VOTACIONS es faran el proper dissabte
i diumenge (15 i 16 d'abril) abans i després
de les misses. A Tesglésia hi haurà
paperetes i boligrafs per poder votar. També
es poden portar f e t e s de casa.
S'han de votar DUES PERSONES, ben
identificades, per substituir-los. L'escrutini
es farà al mateix dia 16, sortint de missa
major en presencia de tot el public que
vulgui assistir-hi.
No es pot votar cap de les persones que ara
formen la Junta(Per Closa, Antoni Tarrés,
Jordi Orriols i Ramon Xandri).

MATRIMONI: El dia 11 de marg, van unir-se
pel sagrament del Matrimoni, LLUIS PU30L
i CARBONELL i M^ IMMACULADA ESTELA i PRAT, ambdós naturals i veins de
Manresa. Moltes felicitáis!

Colonia de Graugés; També a Graugés el
proper diumenge (16 d'abril) renovarem el
membre permanent de la Junta d'Economia.
Actualment és el Sr. Lluis MonelL Després
de la missa es farà Tescrutini.

DIA DEL SEMINARLA la capta del dia 12
de març a benefici de l'Església diocesana
es recolliren 26.000 ptes. Moltes gracies!

A tots els cessants, tant d'Avià com de
Graugés, se'ls dona les més expressives
GRACIES per la seva dedicacio, interés i
treball en favor de l'Església. Que Déu us
ho recompensi!

OBRES RESTAURACIO ESGLESIA:

FESTA

Capta dia 5 de març
Sobres altres diumenges
Caixeta dia 31 de març

18.976
500
3.275

Total mes de març
Romanent anterior

22.751
38.570

Romanent

61.321

DE

LA

CONFIRMACIO:

Será

el

diumenge, dia 23 d'abril. En la missa Major,
solemnitzada per la Coral Santa M^ d'Avia,
el Sr, Bisbe de Solsona administrará el
sagrament de la C o n f i r m a d o a uns quants
nois
i
noies
del
nostre
pöble.
RECORDEU-HO
i fem un esforg per
acompanyar aquests joves que es confirmaran.
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