Cada mes de novembre les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, fem
pregària ininterrompuda per les
vocacions al matrimoni, al sacerdoci i a la vida religiosa.

les vocacions, a més de fer una
estona de pregària en família.

Cada cop més parròquies, famílies, comunitats religioses, persones particulars, s'uneixen a la
nostra cadena. Necessitem que
formis part d'ella.
Des de la parròquia oferirem especialment la missa els dies assignats a la nostra diòcesi: el 10, el
20 i el 30 de novembre. A més tindrem una intenció en cada celebració de l’Eucaristia així con
també les vespres dominicals.
Com a família, podem pregar junts
un misteri del rosari i oferir-lo per

>> Dissabte 9, PROPERA RECO-

LLIDA D’ALIMENTS DE CÀRITAS
Sant Cugat en els següents supermercats:
• Mercadona de la Rambla del Celler i de l’estació Mirasol.
• Condis de Torreblanca, de Can
Mora i del carrer Cristòfor Colom.

>> Dissabte 9 a les 17h: COMPASS,
projecte adreçat als infants de 6 a
12 anys de la nostra parròquia.
Després de la sessió assistim a la
Missa Familiar de les 19:00.

Dijous 7 de novembre de 20.30h a
21.30h. Pregària d’Adoració per

Dissabte 9 de novembre de 20h a
21h. A l’església del Monestir. Pregà-

adults, dins del programa dels

ria de Taizé. Oberta a tothom. Al fi-

“Dijous d’Adoració i Formació”. Una
hora Santa amb cants, textos per

nalitzar farem una estona de picapica per compartir.

pregar i servei de confessió.

Marc TORREDEMER ALMIRALL i Maria GERMAIN BORRELL

† Irene Font Pedrós (88)
† Maria Rosell Martí (95)

† José Luelmo Robles (93)
† Ramón Lluís Saenz (75)

† José Martínez Periago (101)

Dilluns celebrarem la Santa Missa per a ells

9:00 Jaume Valls // Lluís
i Rosa (esposos). 11:00 Sebastian López i Rosa Aliaga (esposos). 12:00*
13.15* 19:00 Josep Spada i Mª Elena
May (esposos). 20:30*
9:00 Rosa Moretó. 20:00
Difunts setmana.
9:00 Antònia Rovira //

Josep Maria Galofré. 20:00*
9:00 Amadeu Rovira (fill).
20:00*
9:00 Antònia Vilanova. 20:00
Montserrat Geli.
9:00 Timoteo i Francisca (esposo). 20:00*
9:00 Família Junoy 19:00
Anna Luiz Rodríguez (aniversari).

