DIUMENGE V DE DURANT L’ANY
5 de febrer de 2017
JORNADA MUNDIAL DEL MALALT
La vinculació entre Lurdes i els malalts és coneguda
de tots. D’aquí que la festa de la Mare de Déu de
Lurdes el dissabte vinent , les parròquies celebrem
la jornada del malalt. L’objectiu d’aquesta diada és
de pregar per els malalts, enfortir el nostre
compromís de dedicar-los temps i afecte i, com ens
recorda el lema de la campanya del present curs de
Pastoral Sanitària, promoure la salut integral.
A la parròquia hi ha un grup anomenat “Amics dels
Malalts” que procura visitar-los. Si alguna persona
desitja formar-ne part que es posi en contacte amb
la parròquia.
MISSA DE CATEQUESI
Dissabte vinent a les 8 del vespre tindrà lloc la
missa de catequesi.
CAMPANYA CONTRA LA FAM . MANS
UNIDES
El dies 14 i 15 serà la campanya de Mans Unides
que enguany té per lema “El món no necessita més
menjar. Necessita més gent compromesa”. Com és
habitual, el nostre Arxiprestat del Ter-Brugent se’ns
ha encomanat un projecte per tal de donar-hi
suport, d’aquí que totes les col·lectes aniran
destinades a col·laborar en el mateix. No cal dir,
doncs, que comptem amb la col·laboració de tots i
cada u, també el divendres abans els promotors
d’aquesta campanya ens conviden a unir-nos al
dejuni solidari que ha de consistir en privar-se
d’alguns aliments habituals per tal de donar el seu
import a favor d’aquesta campanya.

PROPOSTA DE PROJECTE
El projecte pel qual se’ns demana ajuda econòmica
és “La compra i distribució d’aliments de primera
necessitat per els refugiats Irakis de les ciutats de
Erbil i Kirkuc d’Irak. Dues ciutats on es concentren
la major part de refugiats irakís, uns 450.000. Són
persones que han hagut d’abandonar les seves
cases i disposen de poquíssims recursos. Voldrien
poder repartir de forma mensual : arròs, oli, sal,
sucre, galetes, mongetes i salsa tomàquet per
poder pal·liar la falta de nutrició.
La necessitat és palesa, que no falli la nostra
generositat.
DEFUNCIONS
Encomanem a Déu a la Mª Sales Roca Esteba qui
va morir a Salt el dia 27 de gener a l’edat de 83 any
i Mariano Isach Morella qui va morir a La Cellera el
dia 30 de gener a l’edat de 75 anys. Descansin en
pau.
REUNIONS DE LA SETMANA
Dilluns a les 4 de la tarda reunió dels grups de Vida
Creixent Sants Just i Pastor i Santa Anna..
el dimecres trobada Diocesana de formació a
Solius. El dia 9 a les 8 del vespre reunió de Càritas
Arxiprestat a Anglès. Dissabte a les 3 de la tarda
reunió del grup que prepara la missa de catequesi.
CANVI HORARI MISSA
Dijous la missa serà a les 7 del vespre a casa les
Germanes.
INTENCIONS DE LES MISSES
Diumenge dia 5 a 2/4 de 12: Pel poble. Dijous, dia
9, a les 8 v.: Albert Gallart Conill (Ani.).Diumenge
dia 12 a 2/4 de 12 : Josep Mª Prat Masachs ( Ani.)..
DESPATX PARROQUIAL: Els dimecres de 2/4 de
10 a les 11 del matí. HORARI DE MISSES :
Diumenges i festes : Vigília a les 8 del vespre . Matí
a 2/4 de 12 . Dies feiners : dilluns , dimarts ,
dimecres , dijous i divendres a les 8 del vespre a la
capella del Carme de casa les Germanes.
Confessions : un quart d’hora abans de la missa .
Telèfons de la rectoria 972 42 16 64 i particular 680
163 676

