ZELADORES DE CULTE

Hi ha una sèrie de senyores que tenen cura desinteressadament de
tenir els objectes de culte i sagristia en ordre. La Sra. Alícia Álvarez
Gómez té cura, a partir d'ara, de les albes i casulles. Pròximament
convocarem des d'aquest full, una reunió de zeladores del culte, o de
tots els qui participen en diverses activitats de servei al culte.
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Quan les persones que demanen un funeral per a algú estan en
condicions de fer-ho, se'ls dóna un imprès per a ser omplert, i així el
sacerdot està informat amb detall de la vida, passat i present últim del
difunt, família, com era vist, etc. Es molt important que la parròquia
aculli a tothom sobretot els familiars dels difunts i els ajudi a superar
la crisi, amb "paraules de fe".
RIFA DE NADAL

Com els altres anys gràcies sobretot a l'entusiasme de la Pilar
Cervera, la parròquia expandeix, participacions del número 14.967.
OBRES DEL TEMPLE
S'ha parlat a bastament de les possibles reformes que s'haurien de fer a
la Parròquia. Començarem per allò més necessari i urgent: un gran
extractor de fums que no es veuria sobre el Sant Crist per evitar,
sobretot a l'hivern, la gran contaminació de l'aire interior del temple,
sens dubte nociu per a la salut dels fidels. A la capella del Santíssim hi
ha tres vitralls el material dels quals es un marbre muntat sobre marcs
de fusta. Pel seu pes els marcs s'estan desfigurant i cedint, cosa que fa
perillar tot el vitrall i provoca les humitats que es poden observar de
sota cada un. La reforma consistirà a anar traient cada un dels tres
vitralls, fer un marc de ferro per a cada un i col·locar-los de nou de
forma que puguin obrir-se, o entreobrir-se amb un estri que mesuri
quatre o cinc obertures de menys a més.

TOTS ELS SANTS

TOTS SANTS

AGENDA I VIDA PARROQUIAL
CANVI DE RECTOR A LA PARRÒQUIA

* En recordar avui la glòria de tots els sants sense nom,
reconeixem que el poder de Déu brilla en la debilitat humana.
* Beneït siguis, Senyor, per totes les persones bones que han
viscut i viuen a la nostra terra; ells ens donen alegria i força en
el nostre caminar cap a Tu.

Aquest estiu s'ha produït un relleu a la nostra parròquia. Mn. Lluís
Pou ha estat destinat a Sant Celoni i ens ha arribat Mn. Francesc Tort.
Aquest va prendre possessió el dia 19 de setembre i Mn. Lluís se'ns
acomiada el 7 de novembre propvinent, a missa d'1 del migdia.
A reveure Mn. Lluís! i Benvingut Mn. Francesc!.
A la revista "El Clot Ara" en parlem a bastament.

* Ens alegrem avui amb tots aquells que han posat les seves
arrels en Tu, que han guardat la teva paraula, que han donat
fruits de vida.

DOMUND

* Aquesta multitud ingent de totes les races, de totes les edats, de
tots els temps, estan celebrant per sempre el triomf de
Jesucrist.

DIA DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS
El símbol de la resurrecció ens
suggereix que tot home que viu
no mor, que roman, encara que
sembli vençut per sempre.
Confiem plenament en Tu, i et
lloem com el nostre Déu.
Arribarem a viure en comunió
amb Tu i amb tots els nostres
éssers estimats, i el futur serà
una festa desbordant i plena de
vida.

En el dia 24 coincidí la peregrinació a Montserrat i ser el dia en què,
a la nit, arribaren els membres de la Parròquia que peregrinaren a
Terra Santa. La col·lecta fou de 347.099.- Ptas.
CATEQUESI

El curs de Catequesi començarà el dimarts dia 2. Cada dia (de dilluns
a divendres) de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda els nens i nenes es
reuneixen en grups per les sessions de formació.
REUNIO DEL CONSELL PASTORAL

Tindrà lloc dijous vinent, dia 4 de novembre, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10
del vespre a la sala de reunions amb els temes: Homenatge a Mn.
Pou, preparació de la missa de Festa Major.
MATRIMONIS JOVES

A partir d'aquest any i com una iniciativa sorgida dels moviments que
promou el P. Armengol, s'ha fet un grup de Matrimonis Joves casats
aquí o que viuen en el terme de la nostra parròquia. La pròxima
reunió serà el dia 12 de novembre. Els responsables són en Ricard
Joseph, tel. 933.052.174, i en Joan Amorós, tel. 933.081.718.

