celebracions

agenda

◗ Celebracions d’aquest cap de setmana. Dissabte,
dia 23 de desembre, se celebra la Missa a les 8 i
a les 9 del matí i a 2/4 de 8 del vespre. I
diumenge, dia 24 de desembre, Missa a les 9 i a
les 10 del matí i a les 12 del migdia.

◗ Rosari per la Vida. Dissabte 30, de desembre, a
2/4 de 9 del vespre.

◗ Missa familiar. La Missa familiar no se celebrarà
els dissabtes dies 23 i 30 de desembre. Es tornarà
a celebrar a partir del dissabte dia 13 de gener, a
2/4 de 7 de la tarda.

◗ Grup de Càritas. El dimarts 9 de gener, a les 8
del vespre.

◗ Adoració al Santíssim a l’església de Sant
Francesc. Els dimecres dies 27 desembre i 3 de
gener no hi haurà Adoració al Santíssim a
l’Església de Sant Francesc pel fet de coincidir
amb les festes de Nadal.

◗ Catequistes de primer curs. El divendres 12 de
gener, a les 7 de la tarda.

◗ Solemnitat de la Nativitat del Senyor
❉ Dia 24 de desembre, diumenge:
Missa familiar i de vigília, a 2/4 de 7 de la tarda.
Vetlla de Nadal, a 2/4 de 12 de la nit, preparada
pels grups de joves de la parròquia.
Missa del Gall, a les 12 de la nit, presidida per
Mons. Saiz Meneses i acompanyada amb els
cants dels grups de joves de la parròquia.
❉ Dia 25 de desembre, dilluns:
Missa, a les 9 i a les 10 del matí.
Missa Solemne, a les 12 del migdia, presidida per
Mons. Josep A. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa,
amb Benedicció Apostòlica. Acompanyarà la
celebració la Capella de Música de la Catedral.
Missa, a les 8 del vespre.
❉ Dia 26 de desembre, dimarts: Festa de Sant
Esteve:
Missa, a les 9 del matí, a les 12 del migdia i a les
8 del vespre.
◗ Festa de la Sagrada Família
❉ Dia 31 de desembre, diumenge:
Missa de vigília, dissabte, a 2/4 de 8 del vespre.
Missa, a les 9 i a les 10 del matí i a les 12 del
migdia.

◗ Monitors de l’esplai. El dimarts 2 de gener, a les
9 del matí.
◗ Grups de joves. El dijous 4 de gener, a les 10
del matí.

◗ Junta de la Federació. El dimecres 10 de gener,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’estudis i
Missa.

◗ Catequistes de segon curs. El divendres 12 de
gener, a les 6 de la tarda
◗ Reunió de Pares de l’Esplai. El dissabte 13 de
gener, a ¾ de 5 de la tarda.
A les 7 de la tarda, organitzat per l’Associació
de la Visita domiciliària de les Capelletes de la
Sagrada Família:
- Vespres Solemnes.
- Consagració de les famílies, Benedicció dels
ciris i Benedicció amb el Santíssim.
- Adoració del Nen Jesús.
◗ Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu
❉ Dia 31 de desembre, diumenge:
Missa de vigília, a les 8 del vespre.
❉ Dia 1 de gener, dilluns:
Missa, a les 9 i a les 10 del matí.
Missa Solemne, a les 12 del migdia, presidida
pel Sr. Bisbe.
Missa, a les 8 del vespre.
Pregària per la Pau. A les 8 del vespre, tindrà
lloc, a l’església de Sant Pere, la pregària per
la Pau, organitzada per Justícia i pau, presidida
pel Sr. Bisbe.
◗ Solemnitat de de l’Epifania del Senyor
❉ Dia 5 de gener, divendres:
Missa de vigília, a les 8 del vespre.
❉ Dia 6 de gener, dissabte:
Missa, a les 9 i a les 10 del matí.
Missa Solemne, a les 12 del migdia, presidida
pel Sr. Bisbe.
Missa, a les 8 del vespre.
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