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Adoració al Santíssim per a joves
A partir de dilluns 17 de setembre es reprenen les estones
d’adoració al Santíssim Sagrament al Monestir. Aquesta pregària
està pensada i dirigida principalment als joves de la parròquia. Cada
dilluns de 21h a 22h.

Entrada oficial de Mn. Emili com a rector
El proper diumenge dia 30 de setembre, el nostre bisbe Mons.
Josep Àngel Saiz Meneses presidirà la missa de les 19h en la que
presentarà oficialment a Mn. Emili com a nou rector. Per aquest
motiu, el diumenge dia 30 NO se celebrarà la missa de les 20:30.

Esplai de la parròquia
Aquest curs la Parròquia ofereix a les seves famílies unes activitats
adreçades als seus fills d’entre 6 i 12 anys. Aquestes trobades tindran
lloc quinzenalment els dissabtes a la tarda, de 17 a 19h i al final hi
haurà la celebració de l’Eucaristia. L’objectiu és acompanyar al
creixement humà i cristià dels infants a partir d’activitats
catequètiques i lúdiques. Podeu fer la inscripció online a través de la
pròpia pàgina web de la parròquia.

Canvi d’horari de la missa vespertina del dissabte

Després de les consultes fetes als diferents consells de la parròquia,
i per tal de facilitar la participació dels infants i de les seves famílies
a la missa, a partir del primer dissabte del mes d’octubre, la missa
vespertina del dissabte se celebrarà a les 19h enlloc de les 20h.

Inscripcions de Catequesi Primera Comunió 2018-2019

Primer grau Reunió informativa i inscripció:
Dimarts 18 de setembre, a les 20.30h. a la Casa Abacial

NOVETAT
Inscripcions on-line per 1er Grau de Catequesi

www.santperedoctavia.org
Entreu a la pàgina de la parròquia, apartat catequesi, i ompliu el formulari. Es
considerarà una pre-inscripció, cal assistir a la reunió informativa per
formalitzar aquesta mateixa inscripció.

Segon grau Reunions de pares:
Dimecres 19 de setembre, a les 20.30h. a la Casa Abacial

Post comunió i continuïtat (1er. grau, 4art grau ... en
endavant)
Dijous 20 de setembre de 18h. a 20h. a la Casa Abacial

Novetat Catequesi Joves: Life Teen i Edge
Arriba a la nostra parròquia el revolucionari mètode de catequesi
dels EUA que està transformant el cor de molts joves. Encontre amb
Jesús, fe viva en un llenguatge modern, grup positiu d'amics,
Eucaristia i Maria són algunes de les principals claus de Life Teen i
Edge.
Edge (2on i 3er ESO): Divendres de les 18:30 a les 20:00 a la Casa
Abacial
Life Teen (4at ESO - 1er Batx - 2on Batx): Divendres de les 19:00 a
les 20:30 a la Casa Abacial

Més informació i inscripcions:
www.santperedoctavia.org/joves
608 19 37 85 (Àlex)

Iniciació cristiana i Confirmació d’adults
Inscripcions al despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres
(de 18 a 20h) (reunió de grup a convenir)

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE dia 15, 9: * 20: Mireia i Marina Aguilera. DIUMENGE,
9: * 11: Ana Rosa Mier de Fernandez. 12: Pere Valenzuela Sangrà (9è
anviers). 19: Jesús Mayorga. 20.30: Mercedes Segura. DILLUNS, 9: *
20: Difunts de la setmana. DIMARTS, 9: Andreu Casals i Marcelina
Sagés (esposos). 20: Maite Grau Poch. DIMECRES, 9: * 20: Carmen
Díaz Infante (1r. anivers). DIJOUS, 9: * 20: Concepción Serrano.
DIVENDRES, 9:* 20: Josep Velázquez San Emeterio (15è anivers).
DISSABTE, 9:* 20: Rafael García-Caseón Morera (4rt. anivers).

Preguem pels nostres germans difunts:
+Ramon Bolos Orduña, (87), que morí el passat dia 7. Al cel sigui.
Demà, dilluns a les 20h direm la Missa pels difunts de la setmana.

