
Benvolguts pares i mares:

En les circumstàncies excepcionals que estem vivint, i donat que el procés de retorn a la normalitat s’està
iniciant, cal fer una reunió de les famílies per parlar de les PRIMERES COMUNIONS  que teníem previstes
a la nostra parròquia. Us convoquem el proper DIMECRES 10 DE JUNY a les 20:30h.

Farem la reunió a l’església parroquial de Sant Julià tot seguint les mesures reconmanades per les nostres
autoritats sanitaries (mascareta i metre i mig de distància de separació).

Els mossens ho hem comentat i ens sembla que la millor solució que podem aportar en aquests moments, seria
celebrar-les durant els aquest propers mesos, avanç de començar el nou curs escolar del setembre. Els mossens
estem tots ben disposats per trobar la millor solució per a cada família.

Per la seva part, la celebració del sagrament de la CONFIRMACIÓ  a Sant Julià de Lòria serà el proper
divendres 3 de juliol a les 19:30h o el dissabte 4 de juliol a les 12h.

Estarem en contacte i sabeu que restem al vostre servei. Ben cordialment

Mn. Pepe Chisvert i equip de catequistes

RETORNAR AQUESTA BUTLLETA A LA RECTORIA

Nom i cognoms de l’infant:

Telèfons:

Adreça:

SÍ, la meva Primera Comunió, serà a la Parròquia de Sant Julià de Lòria el dia (marqueu amb una X):

Dissabte 20 de juny2020 .............................................  a les 13 hores
Diumenge 21 de juny 2020 a les 11:30h  a les 13 hores
Dissabte 27 de juny 2020 ...........................................................................    a les 19:30h
Diumenge 28 de juny 2020 a les 11:30h
Dissabte 4 de juliol 2020 ............................................................................             a les 19:30h
Diumenge 5 de juliol 2020 a les 11:30h   a les 13 hores
Dissabte 11 de juliol 2020 a les 11:30h   a les 13 hores
Diumenge 12 de juliol 2020 a les 11:30h   a les 13 hores

NO, la meva Primera Comunió serà a:

INFORMACIÓ de les PRIMERES COMUNIONS

i CONFIRMACIONS 2020


