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Les exèquies a la parròquia
Quan es succeeix el decés d’una persona, són molt sovint les
empreses fúnebres les que gestionen tots els tràmits i cal que la
família demani la celebració de les exèquies cristianes. La funerària
aleshores comunica a la parròquia aquesta intenció i es busca el dia i
hora adients. Tot i que la família pot sol·licitar la celebració religiosa
a l’oratori del tanatori per motius diversos, el lloc propi de la
celebració cristiana de la mort és l'església parroquial, ja que és el lloc
de la comunitat que acompanya el difunt i la família, i on la parròquia
viu la celebració dels sagraments de la fe. Així mateix, cada dilluns, es
celebra la missa funeral a les 8 del vespre en sufragi del difunts de la
setmana, dels aniversaris i per qualsevol difunt que es vulgui pregar.

Una capella per a joves i infants a la Casa Abacial
Aquest curs estrenem la capella de la Casa Abacial, pensada
especialment per fomentar entre els nostres joves i infants de
catequesi la pregària en un entorn més íntim i proper. Amb una
decoració càlida i acollidora, la capella compta amb els elements
necessaris per fer tota mena de celebracions litúrgiques. El fet que
estigui al mateix edifici on els infants i joves fan la formació facilita
que puguin tenir més oportunitats de trobar-se amb Jesús i
d’aprofundir en la oració.
L’acollida del nou espai ha estat molt positiva i estem segurs que
ajudarà a viure amb major plenitud el camí de fe dels nostres infants
i joves.

Pregària de Taizé
El proper dissabte 10 de novembre a les 21:00
iniciarem la primera pregària de Taizé del curs. Ho
farem a la nova capella de la casa abacial i tots sou
benvinguts. Taizé ha estat una escola d’oració per
moltes generacions de cristians. Els seus cants
meditatius, els textos que s’hi llegeixen, la bellesa amb la que es
prepara la capella facilita molt la trobada amb el Senyor. Després hi
haurà una mica de refrigeri (porteu alguna cosa per picar).

Petit Cor de Gregorià del Monestir
S’està constituint un petit cor de cant gregorià de la nostra
parròquia per tal d’ajudar-nos a pregar en algunes Eucaristies. Si ets
aficionat a la música i t’agrada el cant gregorià, posa’t en contacte amb
el Sr. Manel Domeño per a més informació i horaris d’assaig (tel 93
674 47 11).

Activitats de la Llar d’Avis de la Parròquia
DIJOUS 8, a les 18h. Petit berenar-tertúlia amb Olga Rodríguez,
Terapeuta Ocupacional de la Fundació AVAN, ens parlarà sobre
l’Ictus i després, tot berenant obrirem un diàleg.
DIUMENGE 11, de 10h a 14h. als voltants de la Pl. Octavià,
muntarem la paradeta de la Llar amb tómbola dins la Festa de Tardor.

Matrimonis
10 de novembre: Ronald VARGAS i Betty ROSAS

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE 3. 9:00 Antonia Vilanova. 19:00 José María Martínez
Sánchez. DIUMENGE 4. 9:00 Jaume Valls. 11:00 Manuel Santín (1er.
aniversari) i Dominga Celestina (1er. aniversari). 12:00 Filo Miró
Barbens (15è aniversari). 13.15 Albert Llopis (3r. aniversari). 19:00
José María Martínez Sánchez. 20:30 Josep Collelldemont i Teresa.
DILLUNS 5. 9:00 Rosa Moretó. 20:00 Difunts de la setmana.
DIMARTS 6. 9:00 Antonia Rovira. 20:00 José María Martínez
Sánchez. DIMECRES 7. 9:00 Amadeu Rovira (fill). 20:00 Montserrat
Geli. DIJOUS 8. 9:00 Timoteo i Francisca (aniversari). 20:00 Conxita
i Anton. DIVENDRES 9. 9:00 Pedro Laborda i Adela Cardell
(esposos). 20:00 Ernesto, Luís, Demesio, Hilario i Cenobia Castro.
DISSABTE 10. 9:00 Luís Castro Manzano (4rt. aniversari) 19:00
Francisco Trujillo.

Preguem pels nostres germans difunts:
+ Regina Flores López (97) que morí el 28 d'octubre. Al cel sigui.
Demà a les 20h es celebrarà la missa pels difunts de la setmana.

