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Ja és com una petita tradició que a primers d’any publiquem en el FULL
algunes dades del moviment del Despatx Parroquial. Els diferents encarregats del
despatx – Joan Busquets (+), Josep Lloret, Mariano Revoltós (+), i ara Arseni
Muñiz i Josep Comas sempre hi ha tingut gran interès. Són dades que fan pensar
sobretot quan les comparem amb xifres d’anys anteriors. Una cosa que salta a la
vista – i que la setmana que ve podrem constatar més clarament – és la gran
disminució del nombre de casaments. Hem arribat al punt més baix, només 16,
quan l’any 2000 en vam tenir més de 150. En canvi el nombre de baptismes es
manté força estable. I pel que fa a exèquies, més que el nombre total, que ara fan
de mal comparar, amb la proliferació de serveis funeraris, són les dades d’edat
les que van marcant tendència, amb un allargament de la mitjana de vida.

"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als
qui ja han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"
Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:

EXÈQUIES

TERESA PUGÈS PUIGVENTÓS (86); GENOVEVA AGUILERA SERRA (96);
ANTONI NAVARRO MARTÍNEZ (82); LUCINIO ALONSO HERRERO (82);
CARMEN ZAFRA PÉREZ (54).
DISSABTE 4

DILLUNS 6

a les 9
a les 19
a les 9
a les 11
a les 12’30
a les 9

DIMARTS 7
DIMECRES 8
DIJOUS 9

a les 9
a les 9
a les 9

DISSABTE 11

a les 9
a les 19
a les 11

DIUMENGE 5

INTENCIONS
MISSES

DIUMENGE 12

Juanita Lagarriga.
famílies Torres-Llauradó.
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan; Rafel Pi Pena.
esposos Vidal Moyano i Mercè Bonfill.

famílies Parés-Orradre; Miquel Portillo.
famílies Pau-Elguera; família Álvarez;
esposos Josep Coromina i Dolors Alibés.
Teresa Ferrerons Ferran.
Guillermo Pellisa.
Teresa Ferrerons Ferran i Antoni Domingo Ribas;
Roc Mas.
Famílies Inés-Conde i Conde Riera; Antonio Caro.
Valentí Vilà i Baiges.
Francisco Pedrosa i Maria Munner.
famílies Marimón-Pedrosa.

INFORMACIONS

ES VA ACABANT EL TEMPS DE NADAL, QUE ARRIBARÀ FINS DIUMENGE QUE VE,
12 DE GENER, AMB LA FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR.
Avui tenim encara el diumenge segon del temps de Nadal. És un diumenge que no cada any es
celebra, segons les combinacions del calendari. Però enguany sí, i ens permet viure amb una
mica més de respir aquet temps de l’any. Avui no celebrem cap festa especial, sinó un
diumenge, el diumenge, festa setmanal central en la vida cristiana, ambientat en el temps de
Nadal, de la manifestació del Fill de Déu fet home per a la nostra salvació.
Demà serà l’altra gran festa d’aquest temps: la festa de l’Epifania o dels Reis.
ELS HORARIS DE MISSA SERAN ELS SEGÜENTS: AVUI DIUMENGE dia 5, missa
vespertina del diumenge i Vigília de Reis: a les 7 de la tarda al TEMPLE.
DILLUNS 6, festa de l’Epifania o dels Reis: tot com cada diumenge.
Les misses matinals a les 7’20 al Col·legi reprendran a partir del dimecres dia 8 de gener.

 SERVEI DE CARITAS: aquest dijous passat dia 2 ja ha començat la distribució d’aliments;
el proper dimecres dia 8 obrirà de nou el despatx d’acollida, de 10 a 12 del matí.
 ECONOMIA CARITAS. La setmana passada informàvem de les col·lectes; avui
oferim un resum del moviment econòmic de Caritas parroquial. Els ingressos per
col·lectes i donatius arriben als 10.100 euros. Aquí cal afegir el Conveni amb serveis
socials de l’Ajuntament que són 18.000 euros. I cal afegir també tota l’ajuda que ens
arriba en aliments aportats directament pels feligresos, de manera regular i en
campanyes. Les despeses es desglossen en 18.000 euros en compra d’aliments i 12.000
euros en ajudes diverses en metàl·lic. La diferència es cobreix amb el fons de reserva per
ajudes urgents que té Caritas parroquial. Continuem ajudant amb generositat !
 ACOLLIDA i BORSA DE TREBALL: a partir del proper dimarts dia 7 de gener.
 Dissabte 11, a les 9’45, a la rectoria, reunió de l’equip de l’Itinerari Diocesà de
Renovació Cristiana.

