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HORARI Festius^a les 9 i 12
Vigilia "a les 8 del vespre
Fei/iers a les 8 del matí

A I'evangeli, els camins, els carrers i els

MISSES ENCOMANADES:3, 3oan Tubaua
Santa Barbara. 5, a Sta. Rita. 6, per les
vocacions religiöses. 7, Familia Martínez. 8,
a les 9, Valentf Forment (anv); a les 12,
Amadeo Picas{ativ). 9, a les 9, Carme
Figols(anv); a les 12, Llufs Vila.

indrets publics eren els llocs normals del
trobament real i efica^ amb Desús. Ell es
fa present a les persones en les tasques,
les Iluites,

els

sofriments i els

amors

quotidians, i hi aporta la salvado.

NOTEU:* Comença la çelebracions de l'Any
Liturgie amb l!Advent, que es preparado del
Nadal: disposar-nos "ambbona voluntat" a
rebre el Salvador. * Dissabte, festa/ de la Purissima. Les
misses seran com èls diumenges.

Diumenge, dia 9; Vigilia a 2/^ de 8, i matf a
les 8 i a les 12. Graugés a les 10.
CATEQUESI PARROQUIAL A aqüestes altures del curs tenim endagada tota la
Catequesi que ens és possible de fer:

3A SOM A L'ADVENT i s'apropa l'enfilall
de festes nadalenques. Son festes importants
que per celebrar-les bé, cal preparar-s'hi.
D'aci rAdvent: quatre setmanes escasses de
preparació. Com Tany passat els infants ens
ajudaran a viure'l millor. Cada diumenge un
grup de la Catequesi donara relleu a la
Missa Major. Aquest diumenge primer seran
els infants de 3er. curs(els que es preparen
per la
Comunió; els presentarem a la
Comunitat Parroquial). Diumenge vinent, II
d*Advent, ho farà un grup de ^rt. curs.
PESTA

DE

LA

PURISSIMA,

el

* la d'infants: 128 infants amb 15
catequistes (en faltarien dos mes) i sessions
setmanals.
* la dé 1er de Bup i F.P: trobades informais
amb algunes activitats per mantenir el
contacte.
» la de Confirmació:
joves i 6
catequistes, amb sessions quinzenals.
* i els de després de la Confirmació amb
trobades de moment no périodiques fent
conversa sobre temes actuals.
*

U"

prec:

Que Déu i la vostra pregaría
ajudin els catequistes a saber acompanyar
els infants l els joves cap a la maduresa de
la seva fe.

proper

dissabte, dia 8. Que Maria ens ajudi a viure
r Advent, ella que es el model dels qui
esperen la vinguda de Jesús. Nomes els nets
de cor veuran Peu en l'Infant de Betlem.
HORARI DÉ MISSES; Dia de la Purfssima:
Vigila a 2A de 8. Matf, a les 8 i a les 12.
Graugés a les 10
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MISSES DE L'APOSTOLAT DE L'ORACIO:

* Avui, dia 2, a la Missa Major pregarem
per JOAQUIM SOLER I TRESERES.A.C.S.
* Diumenge 9, a la Missa major per MARIA
BARAI I CANAL. A.C.S.
0

* Diumenge 23, a la Missa Major, per
ANGELA CASELLES I MANENT. A.C.S .

