
 
Diumenge 33 durant l’any / B                                       Número  620 / 14 de novembre de 2021 

 

 
 
La nostra crisi es diu COVID -19. D’aquí unes preguntes:  
 
Sabrem aprofitar aquesta crisi en  els diversos sectors on ens movem? 
En què ha ajudat i en què ha dificultat les nostres celebracions i la nostra vida de 
parròquia? 
L’hem aprofitada en la nostra litúrgia, la catequesi, la pregària personal i comunitària? 
I, a partir d’ara, com actuarem? Sabrem aprofitar el que hem après en aquest temps,  
per potenciar tot allò que afecta a la nostra vida de comunitat parroquial. 
Esperem que sí.  Entre tots ho farem! 
 



Intencions de misses  

Dissabte 13: Josep Roca i família. Pere Espuña (10è Aniv.) Isidoro Chávez 

Diumenge 14: Mercè Sala Bou.  Família Calm Preseguer. Enric Aregall Estebanell. 

Martí Morell Mas. 

Dilluns 15: Julio Acín Lobato (16è Aniv.) 

Dissabte 20: Margarita  Garriga Canudas. En acció de gràcies en l’aniversari de 

casament. Esposos  Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca. 

Diumenge 21: Família Mataró Soldevila. Maria Calm Preseguer.    

 

 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 7 del vespre. 

Dissabte missa anticipada a les 7 del vespre. Diumenge a les 11 del matí. 

Horari de despatx: Truqueu abans al 93 881 10 32 o a 650 443 432  

 

 

Vida de la Parròquia 

 
 
Lectors: Reunió dimecres  dia 17 a les 8 del vespre a la sala parroquial. 
 
Catequesi: Aquesta setmana reunió de catequistes. Divendres els de 2n curs 
començaran el taller de diorames amb el guiatge del Sr. Norbert Gómez.  
 
 
Enterraments: El dia 8 Rafael Martínez Ramal de 86 anys d’edat. El dia 11 Manolo 
Rodríguez Rodríguez de 68 anys. El dia 12 Consuelo Rangel Rodríguez de 93 anys.   
                                                                       

Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
 
 
Col·lecta Germanor ...........................................................................................305,25 
 

                                                              Moltes gràcies! 

 

Per a pensar   
 
 

 
Els diumenges que ara  ens toca viure i celebrar haurien d’ajudar-nos a recuperar  les 
nostres  celebracions com a moments forts de la nostra vida de cristians.  


