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MOLTES GRÀCIES MONSENYOR !!!
Per la vostra visita, per la vostra proximitat cap a tots, per haver
administrat el Sagrament de la Confirmació als nostres joves, per la
vostra atenció a tots els que ens vàrem acostar a saludar-vos, per la

ORACIÓ DE TAIZÉ

NEOCATECUMENALS

vostra simpatia amb els nostres “més petits”, per demostrar-nos que
esteu amb nosaltres i podem comptar amb vostè, per tot això i molt més
... tots i cadascun de nosaltres ens posem a la vostra disposició per
seguir treballant conjuntament i fent camí cap al Senyor.

TALLER D’ORACIÓ

PASTORAL DE LA SALUT

ASSISTENTA SOCIAL
I ROBER

CATEQUESI
(Pre, postcomunió i confirmació)

Ja esteu confirmats!!!! Felicitats Walter, Laia, Cristina, Suri, Gorka,
Laura, Carmen, Anna, María, Alona i Ederlyn

FESTIVITAT DE SANTA ISABEL D’ARAGÓ
Obriu la porta del cel
a la parròquia que us crida:
Oh reina, santa Isabel,
estel de la nostra vida
Que us sigui sempre fidel
nostra parròquia agraïda:

Los componentes del Consejo Parroquial os queremos desear
un buen verano a todos.
Esperamos reencontrarnos, si Dios quiere, el próximo
septiembre con ánimos y fuerza para comenzar un nuevo curso.
Un nuevo curso que, como en años anteriores, empezaremos
con los EJERCICIOS ESPIRITUALES que se realizarán en la
parroquia del 4 al 8 de septiembre. Estáis todos invitados a
participar.

Oh reina, santa Isabel,
estel de la nostra vida

¡¡¡ FELIZ VERANO !!!

30 de juny - DIA DE LA GENT GRAN
a les 11,30 hores a la Capella
Missa en sufragi dels fidels difunts durant aquest any.
S'administrarà el Sagrament de la Unció dels malalts a qui ho
sol·liciti.

HORARIO DE VERANO
(del 3 de julio al 11 de septiembre
ambos inclusive)

Àgape

1 de juliol - FESTA DE SANTA ISABEL
a les 20,00 hores a l’Església
Missa en honor de Santa Isabel, concelebrada pels religiosos de la
Comunitat dels Mínims.
Predicarà el Diaca de la Parròquia de Mare de Deu de Montserrat,
Mn.Pere Arribas que aquest any celebra el seu 25 aniversari
d’ordenació.
Àgape

Horario de Misas (* =Català )
Festivos: 9'00, 10'30*, 12'00 y 20'00 h.*
Laborables: 20'00 h. (bilingüe)
Rosario
Cada día a les 19'30 horas
Despacho parroquial
Martes de 18'00 a 20'00 h.
Para traer ropa
JULIO:
AGOSTO:

Martes y jueves de 18 a 20 h.
Martes de 18 a 20 h.

