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CENTENYS . FONTCOBERTA . OLLERS  .                                 SERINYÀ . USALL . 

VILADAMÍ  . VILAMARÍ.  VILAVENUT .             Santuari del MONT 

Despatx interparroquial a Sta. Maria de Banyoles tel 972 57 04 95 

Per parlar amb Mn. Jordi Font truqueu al tel. 649 38 03 56 

A LES EUCARISTIES  DEL MES DE JUNY PREGAREM PER: Dissabte 6 de juny a les 19  a Serinyà per Dolors Ros Pararols, Francis-
co Ros Pararols i Lola Ros Pararols. Diumenge 7 de juny a les 9 a Vilamari per Josep Ma. Riera i Maria Pastora Illa,  a  les 10 a 
Vilavenut per Joaquim Grau i Agnès Pagés, a les 11 a  Melianta per Josep Roure Cargol i a l’1 al Mont  per Pelayo Martinez i 
Catalina Espigülé. Dissabte 13 a Serinyà a les 19 per Dolors Ros Pararols, Francisco Ros Pararols i Lola Ros Pararols. Diumen-
ge 14 a les 10 a Vilavenut per Pere Grau i Montserrat Coll i a Melianta pel poble, a l’1 al Mont per Jordi Cufí i Casellas.  Diu-
menge 21 a les 10 a Vilavenut per  Joaquim Grau i Agnès Pagès,  a les 11 a Melianta pel poble i a l’1 al Mont per Pelayo Mar-
tinez Espigülé. Diumenge a les 10 a Vilavenut per  Pere Grau i Montserrat Coll,  a les 11 a Melianta per Josep Roura Cargol i a 
l’1 al Mont Pelayo Martínez i Catalina Espigülé.  

UN TEMPS DIFICILS PERÒ ESPERANÇATS 

Des del 8 de març fins dissabte passat 30 de maig no hem cele-
brat comunitàriament cap eucaristia. La pandèmia del Corona-
virus 19 ha deixat un parèntesi en les nostres parròquies. Ara re 
emprenem poc a poc la vida parroquial. En aquests dies hem 
pregat pels quatre difunts de Serinyà i dos de Centenys en els 
cementiris parroquials. Quan les famílies vulguin es pot celebrar 
un funeral. He celebrat sense poble però pregant pels pobles ca-
da dia l’eucaristia a les 8 del matí i el diumenge a les 9 a Fontco-
berta. Hem fet tocar les campanes la majoria de dies a les 12 del 
migdia amb l’oració de l’àngelus en aquella hora que també ho 
feien molts pobles pensant en les persones que sofreixen.  Els es-
coltes des del maig han fet cau cada dissabte per vídeo confe-
rencia. Com els nens de catequesi han fet un treball per internet. 
Ara preguem pels difunts, pels malalts, per la gent gran, i pel 
personal sanitari i de l’administració. Agraeixo a tots els qui s’han 
interessant pels altres i que alguns ens heu trucat per demanar 
com estàvem. I en concret pel condol que m’heu donat per la 
meva mare a.c.s. Com també pels ajuntaments de Fontcoberta i 

Serinyà per facilitar les coses. Moltissimes gracies  

    COL·LECTES DEL MES DE MARÇ  i MAIG 

                             Col·lectes   Fulls o calendaris  

Fontcoberta         381,00                   —                                
Serinyà                  115,00           18,00                                         
Vilavenut                94,10              8,47                                   
Str. del Mont          90,00                  — 

CELEBRACIONS DEL MES DE JUNY                    

Les eucaristies seran a totes les parròquies en el mateix horari de 
costum: els dissabtes a les 19 h a Serinyà. El primer diumenge de mes 
a Vilamarí a les 9. I cada diumenge a les 10 a Vilavenut, a les 11—per 
ara sempre– a Melianta i a les 12 al Santuari de la Mare de Déu del 
Mont. El quart dissabte de mes a les 18 h a Usall.  I el cinquè dissabte 

de mes a Centenys a les 18 h i Vilademi a les 13 h.  Amb les mesures 
sanitàries El dissabte 13 i el diumenge 14 de juny celebrarem Cor-
pus, potser de manera mes discreta, com també la col·lecta anirà 
per Caritas Pla de l’Estany, sobretot en aquests moments tant difícils.                                                                                               

                         Cementiris de Serinyà i Vilamari                                                   

Aquests mesos de juny (Vilamari) i juliol (Serinyà) es cobraran els 
nínxols pels bancs i caixes. Moltes gràcies a les juntes administradores                                         


