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Celebracions Litúrgiques
Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts
de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU,
Missa, la capella fonda.
Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.
Dilluns dia 29,
Santa Caterina de Siena, verge i doctora de
l‘Església, patrona d‘Europa. Festa
Dijous dia 2,
Sant Atanasi, bisbe i doctor de l‘Església.
Memòria.
Divendres dia 3,
Sant Felip i Jaume, apòstols. Festa..
Dissabte dia 4,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la capella
fonda.
Diumenge dia 5,
Diumenge III de Pasqua
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella
fonda. I a les DOTZE del migdia, Missa solemne,
a l‘església parroquial.

Exèquies
Dimarts passat, dia 16 d’abril a les quatre de la tarda, vam celebrar la Missa exequial de la Montserrat Roviró Capdevila, de 97 anys, vídua d’en Josep Salvans Vilarnau. La Montserrat havia nascut
a Gurb i vivia a Tona, on va morir havent rebut la
Santa Unció.
Que reposi en el Senyor, i l’hi concedeixi la pau
eterna al cel.

La col·lecta que vam fer diumenge de Rams, va ser
de 344 €, i la del diumenge de Pasqua, 296‘99€.
La col·lecta del divendres penitencial dia 12 va ser
d‘ 11‘18 €, i la del dia 19 de 14‘16 €.
La col·lecta del Divendres Sant, destinada a la
Custòdia de Terra Santa, va ser de 201‘41€.

Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

L‘escolania, un dia d‘aquesta Setmana Santa. A
punt de començar el servei litúrgic.

Als Subscriptors del full
Us volem demanar que ens ajudessiu a revisar la
situació de distribució del full parroquial. Tal com és
sabut, gràcies a les voluntàries, puntualment, cada
divendres es deixen els fulls dels subscriptors a
Can Panxeta, al forns Puigvendrelló, Portet i Sant
Jordi i a Can Cors. Alguns subscriptors l‘agafen
directament de l‘església parroquial. Amb el temps
tot s‘acostuma a desendreçar. una mica. I ara ens
convindria poder saber quants subscritpors reals
tenim, on recullen el full i com i quan fan l‘aportació.
Es tracta d‘optimitzar els recursos. És clar, el full
diocesà que rebem de Vic l‘hem d‘anar pagant, i
el full parroquial l‘editem nosaltres mateixos, però
també té un cost. I ja sabem que tot va sumant.
Durant dos diumenges, en sortint de missa, us
demanrem aquesta informació.

Intencions de Misses
Diumenge dia 28, a les deu, pro populo. I a les
dotze, per en Joan Prat Capdevila, i per la Mercè
Aguilar Guiteras.
Dimarts dia 30, per en Josep Codina Soler.
Dimecres dia 1, pels difunts de la parròquia
Dijous dia 2, en acció de gràcies.
Divendres dia 3, pels difunts de la parròquia.
Dissabte dia 4, pels difunts de la família Mirambell
Lleopart.
Diumenge dia 5, a les deu, pro populo. I a les
dotze, per en Josep Fabré Freixanet i difunts de
la família, pels esposos Feliu Mauri i Montserrat
Oms, i per en Lluís Mauri.

