
Blog

Blog oficial de l'Unió Pastoral

d'Alpicat, Torefarrera i Rosselló,

mensualment actualitzat, amb
notícies de la Diòcesi de Lleida,

informació d'actes realitzats a la

comunitat, escrits d'interès, com
també activitats en les que es pot
participar, el de Bíblia

Gontacte

lectors, neteja 
' 

;;.*;i: E]
catequistes,.,

Æ Facebook

contingut generat per la
Comunitat ATR on posa a
disposició dels seus usuaris
fragments de la litúrgia del dia,

recomanacions de lectura, frases
de reflexió, així com també donar
a conèixer diferents actes,
conferències i informació tant de
la comunitat com de la Diòcesi .

lnstagram

En aquesta xarxa social es
publica diariament imatges amb
fragments de la litúrgia del dia i

sovint frases de reflexió, vídeos

de dret canònic, així com
informació de diferents actes de

la DiÒceside Lleida.

Plaça Esglésiâ, 5

25110 Alpicat

Tel: 667 334 197

atrcom un itat@g mai l.com
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Parròquia Sant
Bartomeu,
Alpicat

"L Església és la carícia de l'amor de Déu al

món" Joan Pau ll
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Activitats i Grups
Si vols participar en qualsevol d'aquestes activitats o grups, vols rebre més informació o vols fer una

proposta contacta amb nosaltres per correu electrÒrnic, Facebook o personalment.

Gl'up Ce la tsi[-¡lia

Formació per joves i/o
adults al voltant de la

Paraula de Déu,
descobrint-la i interpretant-

la.

Catequesi de Primera Comunió
Per infants de 3r i 4t de Primària. Divendres a

paftir de les 18.00h amb participació a

I' eucaristia d' infants.

Catequesi de Post - Comunió
Per infants a partir de 5è de Primària. Divendres

a partir de les 18.00h, amb participació a
I'eucaristia d'infants. ltinerari de preparació pel

sagrament de la Confirmació,

Confirmació de Joves i Adults
Itinerari i horaris personalitzats.

Aprofitant les possibilitats evangelitzadores de les

Xarxes Socials, arribar a I'anunci de Jesucrist.

Estem presents a Facebook, lnstagram i amb un

Blog parroquial.

Baptisme i N/atrimoni

Preparació adequada i personal iTzada.

Pastoral de ia Saiut
Visita a les residències que hi ha al nostre

municipi,

lìecollrda de Rcba Tct i'Airy
d'home, dona i infants.

(Þ¿tuù ¡rñóf .d ¡.¡bb úr??

Anima'tt

Horari de les Eucaristies Dimarts de 20 a 21.00h.

Quinzenal.

Dimarts, dimecres, t\4itjans de Conrunicació Social

divendres a /es
19.Ô0h.

Drssaþfes i Vigílies a
/es 19.00h.

Diumenges a les 9.00
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i 11.00h.


