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VIDA DE LA COMUNITAT

PRIMERES COMUNIONS I CONFIRMACIONS
Redacció

Mica en mica la parròquia va despertant d’aquesta “letargia” involuntària a la que es va veure sotmesa. Dies de confinament i un retorn tímid a
la normalitat han donat a la comunitat un ritme
lent; com de tardor. Però sortosament dissabte
19 de setembre vam poder viure un ressorgiment a nivell de sagraments. Gràcies a la gran
tasca de catequistes, la generositat del grup de
músics i de Mn. Joan Nadal, la constància de les
persones que estan a càrrec de l’ornamentació
de l’església, l’equip de neteja liderat per la M.
Carmen i la bona actitud de pares, familiars, infants i joves van permetre a dos grups de Catequesi Familiar poder rebre la Primera Comunió;
un a les 12 del migdia, l’altre a les 5 de la tarda.
També a les 7 un grup de 10 persones, entre joves i adults, rebia el sagrament de la confirmació
de mans del bisbe Salvador Cristau .
Cal recordar que el diumenge anterior , durant
la missa de les 12 presidida pel Pare escolapi
Josep Mª Balcells, uns joves van participar en la
Primera Comunió d’una noia del grup de catequesi.
Els últims grups de nens i nenes de la parròquia
van fer la Primera Comunió dissabte 26. Durant
el mes d’octubre continuaran les Primeres Comunions pels infants de l’escola Sagrada Família.
Comentava una catequista que es van viure les
celebracions amb un gran silenci i respecte.
La parròquia i Mn. Joan Nadal per mitjà del Portaveu encoratgen a tot l’equip de catequistes a
continuar amb aquesta constància, il·lusió i interès que arriba a infants, famílies i es reflexa en
les celebracions.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY. Missa
de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge, missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.

COMISSIÓ D’ECONOMIA. Dilluns dia 5 d’octubre, reunió de la comissió, a les 7 de la tarda,
als locals parroquials.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.

UNIÓ DE MARES. Dimarts dia 6 d’octubre,
Unió de Mares inicia el curs amb una eucaristia
a les 6 de la tarda.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

FE I CULTURA. Dimarts dia 6, a 2/4 de 9 del
vespre, reunió d’aquesta comissió.
PREGÀRIA ESTIL TAIZÉ. Ja han començat les
pregàries estil Taizé. Cada dimecres, a 2/4 de 9
del vespre. Per poder mantenir la distància de seguretat es fa al presbiteri, darrera de l’altar major.
CÀRITAS PARROQUIAL. El Rebost fa una crida ja que cada dia venen més persones a demanar aliments i altres productes degut a la crisi
provocada per la pandèmia. Es necessita: arròs,
oli, farina, llaunes de tonyina i de sardines, pots
de llegum cuit, sucre, galetes, llet, brou, tomàquet fregit i altres aliments que trobareu en la
cartellera d’entrada. També cal sabó per rentar
la roba i gel de dutxa. Agraïm per endavant la
vostra col·laboració.
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