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Què és “COMPASS”?
Des de fa uns cursos, es va veure la necessitat d’oferir un espai de
trobada i de formació pels nens i nenes que feien d’escolans a la
nostra parròquia.
El darrer curs, es va iniciar una prova pilot, a la qual es van afegir
altres infants que no eren escolans, i així, va començar aquesta
experiència de trobades infantils els dissabtes de manera quinzenal.
Atesa la bona acollida per part de les famílies i que moltes han
valorat aquest servei, aquest curs potenciem aquest grup.
COMPASS – Grup d’Infants del Monestir
“Compass” és una paraula que en moltes llengües significa brúixola,
i per això és el nom d’aquest grup d’infants.
Volem orientar als infants a descobrir la importància de la la fe i els
valors cristians com a nord de la nostra vida.
Això ho realitzarem a partir d’activitats catequètiques i lúdiques,
acompanyats d’un grup de monitors joves de la parròquia.
A qui va dirigit: infants entre 6 i 12 anys.
Periodicitat: quinzenalment els dissabtes a la tarda, de 17h a 19h i
al final hi haurà la celebració de l’Eucaristia.
Data d’inici: Dissabte 20 d’octubre a les 17h.
INSCRIPCIÓ online http://www.santperedoctavia.org/
(dins l'apartat de Catequesi)

NOU HORARI DE DESPATX PARROQUIAL:
Dimarts, Dimecres i Dijous de 18h a 20h
*MISSA FAMILIAR*
Avui a les 13,15h es torna a celebrar Missa familiar.

L’acolliment de les famílies de la catequesi amb els seus fills
començarà a les 12h.

Inscripció als diferents nivells de catequesi
La inscripció a tots els cursos d’infants, joves i adults, es podran fer
al despatx parroquial, dimarts, dimecres i dijous de 18h a 20h

Divendres dia 12: La Mare de Déu del Pilar
En aquesta festa de la Mare de Déu del Pilar, tan estimada pels
aragonesos, celebrarem la Missa a les 9 del matí, a les 11 (en castellà)
i a les 8 del vespre.

Activitats de la Llar d’Avis de la Parròquia
Dijous, 11 d’octubre, a les 18,00. Petit berenar-tertúlia amb Anna
Fitó, sobre el tema de l’Alzheimer.

Matrimonis
11 d'octubre: Jordi Gomar i María NAVARRO
12 d'octubre: Javier DIAZ i Silvia TORRALBA
13 d'octubre: Daniel MOHINO i Ivette GALLEGO

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE dia 6, 9: Amadeu Rovira (fill). 20: Francisco Trujillo.
DIUMENGE, 9: * 11: Dolores Cutrina (anivers). 12: Montserrat Geli.
13.15 Conrad Cleris. 19: Tania Maria Mora Palacios (1r. anivers).
20.30: Francesc Galí. DILLUNS, 9: Timoteo i Francisca. 20: Difunts
de la setmana. DIMARTS, 9: * 20: Josep Anton (1r. anivers).
DIMECRES, 9: * 20: Miquel Ylla Gutiérrez (17è. anivers). DIJOUS,
9: Montserrat Valdepeñas Hortet. 20: Isidre Grau Ibars i Mercè
López Bande. DIVENDRES, M. DÉU del PILAR, 9: * 11: * 20: Antoni
Bartra (anivers). DISSABTE, 9: * 20: *

Preguem pels nostres germans difunts:
+ Conxita Canales Reverte (84), que morí el 1 d'octubre.
Al cel sigui. Demà, dilluns a les 20h direm la Missa per a ella.

