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DIUMENGE VINENT ÉS EL DOMUND 
 

COL.LECTA EXTRAORDINÀRIA A L’OFERTORI 
 

El proper diumenge, dia 21 d’octubre  se celebra  el dia del Domund.  
Per a la col·lecta es repartiran els sobres i a l’hora de l’ofertori es 

passaran les bosses per dipositar-hi els donatius. Aquest any el lema 
de la campanya és: “Feliços els que creuen”. En aquest dia, la Església 

vol fomentar l’esperit missioner en les comunitats cristianes i, 
aconseguir mitjans econòmics i diners per a ajudar als missioners. 

 
CASAL DEL BEAT PERE TARRÉS. La primera reunió del curs serà dimarts vinent, 16 d’octubre, a les 
18:00, al Centre Parroquial. Acompanyarà les associades Mn. Manel. 
 
L'AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL: El Centre Parroquial us proposa dues activitats pel proper 
cap de setmana: 
- Divendres 19 a les 21h.: Teatre musical, amb l'obra T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré! amb instruments i 
veus en directe. L’espectacle serà al teatre del Centre 
- Diumenge 21 excursió a Sant Pere de Casserres amb dinar al restaurant del Monestir. Informació al 
telèfon 656351670 (Mamen). Animeu-vos per passar un bon dia!! 
 
ACCIÓ CATÒLICA: El dimarts 23 d’octubre ( quart dimarts de cada mes) començaran les trobades d’Acció 
Catòlica d’Adults, a les 18:00 h. A la sala de la planta baixa de la rectoria. 
 
LA COL·LECTA EN FAVOR DEL CENTRE ASSÍS. A la  col·lecta de la Missa de la Festa Major vàrem 
recollir 935 € per al Centre Assís, però afegint-hi els donatius fets aquests darrers mesos a la bústia que té 
aquesta finalitat, lliurarem al Centre Assís un total de 2000 €. 

 
 

 
 
 

 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA DELS DIMECRES 
 

L’Escola de pregària Beat Pere Tarrés, iniciada dimecres passat, tindrà lloc, en 
acabar la Missa de 10:00, cada dimecres de 10:30 a 11:00, a la Capella del 

Santíssim. La finalitat d’aquesta petita Escola és aprendre a pregar a partir 
dels textos de les lectures bíbliques de la Missa Dominical. L’Escola es basa en 

el mètode de la “lectio divina”, molt recomanada pel Papa Benet XVI.  
 


