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UN SANT DESCONEGUT

HORARI_Festjus a les 9 i 12
Vigilia a les 8 del vespre
Feiners a les 8 del matf
MISSES ENCOMANADES: 28, Francesca Bella. 29, difunts. 30, Soletat Tomer (anv). 31,
Joan Tort Catlla. 1, a les 9, Josep Puig; a
les 12, Ramon Santclimens« 2, Antonia Badia. 3, a les 9, Teresa; a les 12,
Lechuga.

SANTS

Aquesta parella d*avis que ha rénovât el seu
amor fins al darrer dia-

DOMUND El dia de les MISSIONS vam
recollir ¿f7,350 ptes.(^ 1.600 a Tesglesia i
5.750 al col.legi). Agraim de cor la vostra
col.laboracio. Moltes gracies!

Aquesta dona que sola educa els seus fills.
Aquest jove que amb una mort tràgica ha

TOTS SANTS es el proper divendres i es
festa. Les misses serán com els diumenges.
AVISria COMUNIO als malalts es
dia 8 de novembre.

f e t reviure els seus companys.
Aquest infant pie de vida a qui la malaltia

à el

ha segat.

SANTS

AVIAORAUQÉ8
CATEQUESI DE CONFIRMACIO Aquells joves que Tany passat varen fer la catequesi
de Confirmado ens vàrem trobar divendres
passat, dia 18, per començar el 2on curs.
Ara obrim un nou curs per aquells que
compleixin fins el 31 de desembre 15 anys o
els hagin f e t o siguin mes grans. Poden
passar per la Rectoria, dimarts, dijous i
divendfes, de 9 a 10 del vespre. Tenen
temps fins el dia 10 de novembre.
CASTENYADA A L'ATENEU: Els infants de
Catequesi, junt amb els de TEsplai faran la
C A S T A N Y A D A el dissabte, dia 2, a les ^ de
la tarda. Us esperem a l'Ateneu!

ANONIMS

I SANTES anonims per a nosaltres

però no per a Déu.

PREGUEU

PER

NOSALTRES

*
TOTS SANTS Es el proper divendres. Les
misses es celebraran a les mateixes hores
deis dies festius. A la tarda, a les
tot
resant el Rosari, anirem al Cementiri per
fer-hi una reflexió i una pregarla pels
difunts.
DIA DELS DIFUNTS Les misse serán: a
Graugés a les 10 del matf i a Avia a les 8
del vespre.

Generalitat de Cataluña — L'Església a casa nostra. Full arxiprestat de Berga. Parroquia de Berga (1984-2010), 27/10/1991, página 1

