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>> Pa de l’Obra (Aquest any, encarrega’l

      a la parròquia o al forn rovira),
     13.15 h al jardí de la rectoria nova,
                  benedicció d’animals
                  i plantada de xiprers

amb la col·laboració de:



         A la Missa de festa d'hivern en honor de Santa Agnès es beneiran tots 

PA DE l'OBRA

                  - A la parròquia el dimecres 6 de gener i el diumenge 10 de gener 

Fruit d'aquest vot és el Pa de l'Obra. En una època sense serveis socials el poble 
s'ajudava mútuament repartint aquest pa. Avui seguim aquest esperit: el que es 
recull -amb un donatiu voluntari per cada pa-  es destina a acció social i Càritas.

           sobre nom i telèfon).

                    a Missa de 12.15h.

            Es pot encarregar:
     1. Encarregar el pa

L’epidèmia de la pesta del segle XVII comportarà greus conseqüències 
demogràfiques, amb un increment de la mortalitat... Les pregàries dels veïns a Sant 
Sebastià, mitjançant el vot de poble, van aconseguir que s’extingissin els brots 
epidèmics de pesta, com queda recollit en els goigs del sant. 

     2. Benedicció del pa: diumenge 17 de gener a la Missa de 12.15h.

           reculli el pa. El sobre és anònim (si es vol rebut es pot apuntar al 

Com ho farem?

           Es donarà un sobre pel donatiu que s'ha d'entregar el dia que es 

                  - Al Forn Rovira del dimarts 12 al divendres 15 de gener.

Les condicions de la pandèmia ens condiciona i aquest any...

     3. Recollir el pa

    4. Donatiu per acció social i Càritas

            - O al forn, el dimarts 19 de gener.
            - En acabar la Missa del 17 de gener.

        El total recollit es farà públic el diumenge 24 de gener a la Missa de 12.15h.

        els pans encarregats.

       l’ajuda dels participants de la Missa.

     - Benedicció d’animals al jardí de la rectoria nova.

Proposem en acabar la Missa de Festa d'Hivern (17 de gener) -aprox. 13.15h.-:

Els beneirem a la Missa i anirem en processó fins al jardí on beneirem els 
animals i  35 voluntaris portaran un xiprer cada un. Aquests xiprers han decorat i 
acompanyat al Nen Jesús tot el Nadal al Pessebre.

Aquest any degut a les condicions higièniques no repartirem els panets de Sant 
Antoni i centrarem tota l'obra social en el Pa de l'Obra.

     - Com a signe d'esperança plantar un petit xiprer a la tanca del jardí amb 

PER SANT ANTONI CUIDEM LA NATURA I ELS ANIMALS
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