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Més horaris de confessió
En aquests darrers anys es nota un redescobriment del sagrament de
la confessió. Cada cop és més vist com un moment únic per
experimentar la tendresa de Jesús i el seu poder de transformar les
nostres vides. En la confessió descobrim la mirada sempre
esperançada de Déu sobre la nostra vida, i el seu poder per desfer el
nusos que anem lligant amb els nostres pecats.
Ara fa un any que celebràvem la cloenda de L’any de la Misericòrdia
que ens va ajudar a viure més a fons aquesta dimensió essencial de la
nostra relació amb Déu. A la nostra parròquia tenim la sort de tenir
un missioner de la misericòrdia del nostre bisbat: el P. Lluís Victori
que continua la missió encomanada pel papa Francesc, sobretot en
l’àmbit de la confessió.
L’alta demanda del sagrament de la confessió fa que haguem ampliat
els horaris per rebre’l.
Diumenges: de 18:30 a 21:00 (P. Lluís) i sempre que es pugui
durant les Misses (Mn. Emili)
Matins: de dilluns a dissabte abans de les Misses de les 9 (P.
Gabriel)
Vespres:
Dimecres, Dijous i Divendres de 19:00 a 20:30 (P. Lluís)
Dilluns i Dijous de 21:00 a 22:00 (sempre que hi hagi adoració: Mn.
Emili i Mn. Carles)

*MISSA FAMILIAR*
Des de principis del mes d’octubre se celebra la Missa familiar
a les 13,15h.

DIVENDRES 19 a les 18h. A l’església del
monestir: “Conferència davant de l’obra “La
Capella de Sant Benet”. Ponent: Dr. Francesc
Miralpeix. Preu 2€. Activitat amb reserva prèvia.
Inscripcions: reserves@cataloniasacra.cat

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

NOU HORARI DE DESPATX PARROQUIAL:
Dimarts, Dimecres i Dijous de 18h a 20h
Activitats de la Llar d’Avis de la Parròquia
DIVENDRES 19 a les 18h. Excursió a Mollerussa. Dinar al Castell
del Remei del poble de Penelles. Cal inscripció a la Llar

Matrimonis
20 d’octubre: Federico SINGLA i Christelle MONTERO

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE 13: 9:00* 19:00 Teresa Arce i Sandro Losa. DIUMENGE
14: 9:00 María Teresa Fàbregas. 11:00 Juan Manuel Arana. 12:00
Elda Melgar. 13.15 Exiquel Quiros. 19:00 Alcides Peres (1r. anivers).
20:30 Josep Collelldemont i esposa.
DILLUNS 15: 9:00 Esposos Eusebi Puig i Teresa Arqué. 20:00
Difunts de la setmana. DIMARTS 16: 9:00 Doro i Teresa Pujol. 20:00
Mercedes Segura. DIMECRES 17: 9:00 Adelina i Miquel Cabanas.
20:00* DIJOUS 18: 9:00 * 20:00 Ramón Boix Mocinos. DIVENDRES
19: 9:00* 20:00* DISSABTE 20: 9:00 Concepción Serrano. 19:00*

Preguem pels nostres germans difunts:
+ Joaquin Felez Torregrosa (65); + Blas Meca (1r. Aniversari) + Pep
Blanes (87). Al cel siguin. Demà, dilluns a les 20h direm la Missa per
a ells.

