
Diumenge XXV de durant l’any
 
El repte de fer o no la Comunió

 
Intencions de misses 

Dissabte 19 : Difunts Família Dorca Serra     

Diumenge 20 : 10h Joan Puigdollers

Dilluns 21: Pere Baulenas

Dimarts 22 : Ànimes  

Dimecres 23 : Família Relats Ruaix

Dijous 24 : A la Mare de Déu de la Mercè

Divendres 25 : Família Toran Aguilar 

Dissabte 26 : Família Ribé Portet

Diumenge 27 : 10h Difunts Família Calm. 

Ribé Nuri (1r Aniv.)  

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta 

les 8 del vespre, dijous a les 8 del matí

Despatx parroquial : Dimarts 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda

de durant l’any  / B                              Número 299 / 20 de setembre 

l repte de fer o no la Comunió      
Total per què? No és tan important fer la comunió
alguns pares. Doncs, sí que ho és.ete I per això recomanem 
als pares que ho tingueu present. Si en el seu moment no 
us vau plantejar si batejàveu o no el vostre fill/a o si us ho 
vau plantejar i vàreu decidir no batejar-lo, ara no té sentit 
que feu el bateig per només poder fer la primera 
Com dèiem diumenge passat fer la comunió vol dir encetar 
un camí que ens porta a participar a l’Eucaristia
és a dir  anar a missa. Si els pares no aneu habitualment a 
missa i no hi  acompanyeu els vostres fills, no té 
facin la comunió. Si un dia canvieu de pensament 
praxis llavors serà l’hora d’acompanyar-los i preparar
per a la comunió.   
 
   

Intencions de misses  

: Difunts Família Dorca Serra      

10h Joan Puigdollers. 12h Maria Calm  

Pere Baulenas      

Família Relats Ruaix        
Mare de Déu de la Mercè 

Família Toran Aguilar    

Ribé Portet      

Difunts Família Calm. 12h Tecla Castells i Remei Castells. Joan 

inguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a 

les 8 del vespre, dijous a les 8 del matí. Diumenge missa a les 10 i a les 1

Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Dijous de 5 a 8 tarda  

 
de setembre de 2015 

Total per què? No és tan important fer la comunió, diuen 
I per això recomanem 

als pares que ho tingueu present. Si en el seu moment no 
us vau plantejar si batejàveu o no el vostre fill/a o si us ho 

lo, ara no té sentit 
primera comunió. 

Com dèiem diumenge passat fer la comunió vol dir encetar 
articipar a l’Eucaristia dominical, 

no aneu habitualment a 
acompanyeu els vostres fills, no té sentit que 

facin la comunió. Si un dia canvieu de pensament i de 
los i preparar-los 

Tecla Castells i Remei Castells. Joan 

, divendres i dissabte a 

0 i a les 12. 



Vida de la parròquia  

Curs de Formació sobre el Nou Testament II   
Aquest any ens centrarem en la segona part del Nou Testament: Les cartes i 
l’Apocalipsi. El recomanem especialment als pares que el curs passat van seguir la 
Catequesi Familiar. Serà  igualment el primer dimecres de mes al vespre: 7 d'octubre, 
4 de novembre, 2 de desembre,13 de gener, 3 de febrer, 2 de març, 6 d'abril, 4 de 
maig  i l'1 de juny. Ens farà l’explicació el professor Mn. Josep Escós. Inscripció: 30 €.  
 
Reunió de catequistes : Divendres  25 a les 5 de la tarda per preparar el curs. 
 
Residència Sant Gabriel : Dissabte vinent, últim de mes, hi haurà missa a les 5 tarda. 
 
Casament: Han rebut el sagrament del matrimoni en Carles Ruiz Viola i la Montserrat  
Cortiella Pou.                                     Moltes felicitats!  
 
Enterraments : El dia 14 José Bravo Trujillo  de 81 anys d’edat. El dia 17 Maria Bravo 
Aranda de 86 anys. Ramon Calm Brachs de 87 anys d’edat.     
    Que descansin en la Pau del Senyor! 
 

Mans Unides  té la satisfacció de comunicar que l’import 
recaptat aquest any a la Tómbola de la Solidaritat ha sigut de 
6.529,50 euros. Aniran destinats a portar a terme  els dos 
projectes que aquest any ens proposem: El recolzament a la 
producció i comercialització de bestiar boví a Bolívia i La 

construcció de cinc aules a Madagascar. 
Gràcies a tots qui ens heu ajudat, amb donatius d’espècies, amb treballs manuals i 
amb la vostra aportació en la Tómbola. 
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................255,15€ 
Full i Espurna .......................................................................................................47,13€ 
        Moltes gràcies .  
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
Enterrament : El dia 14  Maria Tantiñà i Baraldés, de 56 anys d’edat.  
                                                                  Que descansi en la Pau del Senyor! 
  
Per a  pensar  
 
La família. Els pobles  
La promesa que Déu fa a l’home i a la dona, a l’inici de la història, inclou tots els 
éssers humans, fins a la fi de la història. Si tenim prou fe, les famílies dels pobles de 
la terra es retrobaran amb aquesta benedicció. En tot cas, qualsevol persona que es 
deixi portar per aquesta visió, sigui del poble que sigui, nació o religió a què 
pertanyi, que es posi en camí amb nosaltres, serà el nostre germà i la nostra 
germana, sense fer proselitisme. Caminem junts sota aquesta benedicció i sota el 
propòsit de Déu de fer-nos a tots germans en la vida en un món que segueix 
endavant i que neix de la família, de la unió de l’home i la dona. 
 

De l’Audiència general del Papa Francesc el 16 de setembre de 2015 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 
I també amb el domini .com  


