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Avui ens confirmem   
Aquest 
de Santa Coloma de Centelles.
Portem uns quants mesos treballant el camí de la fe, per viure 
l’estil de vida de Jesús  que volem 
d’aquest món la llar que somien com Jesús ens ha ensenyat. 
Voldríem tenir més pau i més fe en Ell i en nosaltres mateixos 
per pode
sentiments ferits i tenir esperança en el futur, que tot just 
comença.
Per això estem contents de compartir aquest moment tant 
important per nosaltres amb alegria, optimisme i felicitat. I us 
donem les
 

 

Intencions de misses 

Dissabte 14 : Dolors Sala Bou      

Diumenge 15 : 10h Pere Espuña Font (4t Aniv.) Maria Calm. 12h Comunitat parroquial

Dilluns 16 : Família Pous Vila Roqué

Dimarts 17 : Enric Aregall  

Dimecres 18 : Carmen Canosa

Dijous 19 : Ànimes 

Divendres 20 : Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca

Dissabte 21 : Teresa Calm Brachs i Pere Calm Preseguer

Diumenge 22 : 10h Família Carrera. Tomàs Lloret i Anna Roca. 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, di

dijous a les 8 del matí. Diumenge

Despatx parroquial : Dimarts 

Càritas parroquial: Dijous 
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Aquest dissabte celebrem la nostra confirmació a la Parròquia 
de Santa Coloma de Centelles. 
Portem uns quants mesos treballant el camí de la fe, per viure 
l’estil de vida de Jesús  que volem que sigui el
d’aquest món la llar que somien com Jesús ens ha ensenyat. 
Voldríem tenir més pau i més fe en Ell i en nosaltres mateixos 
per poder transmetre-la als altres. Voldríem curar els nostres 
sentiments ferits i tenir esperança en el futur, que tot just 
comença. 
Per això estem contents de compartir aquest moment tant 
important per nosaltres amb alegria, optimisme i felicitat. I us 
donem les gràcies per la vostra pregària i assistència.

Els que ens confirmem
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la nostra confirmació a la Parròquia 
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Vida de la parròquia  

Col·lecta Germanor : En suport de l’Església Diocesana és avui en totes les misses. 
Continueu estimant i valorant la nostra Església amb la vostra pertinència, amb la 
vostra col·laboració en la missió i el vostre sosteniment econòmic. Gràcies.  
 
Animadors del cant a l’església : Reunió dimecres  vinent, dia 18, a les 9 del vespre. 
 
Confirmació 2016 : Els que us heu apuntat i  tots els que vulgueu preparar-vos ens 
trobem dijous a les 7 de la tarda a la rectoria. 
 
Missa Familiar : Serà el diumenge  29. Ens trobem per preparar-la dijous 19 de 
novembre a les 9 del vespre. 
 
Sala Museu. Jornada de portes obertes : Diumenge vinent dia 22 de novembre de 
les 5 de la tarda fins les 8 del vespre. Començarem amb una sessió explicativa pels 
qui no van poder ser-hi el dia de la inauguració i tothom qui vulgui.   
 
 
Enterraments : El dia 11, Isidre Vergés Parareda de 75 anys d’edat. El dia 13, Dolors 
Mas Verdaguer de 56 anys.                          
     Que reposin en la Pau del Senyor!  
 
 
Àmbit Solidari : Des de Càritas agraïm un donatiu de 100€ rebut per atendre les 
demandes que tenim. Continuem necessitant un llit individual amb matalàs i un llit de 
matrimoni amb matalàs.  A qui pugui ajudar, moltes gràcies.  
 
 
Col·lecta  del dissabte i diumenge darrers ......................................................287,75€ 
Full i Espurna .......................................................................................................50,54€ 
Donatiu : ................................................................................................................60,00€ 
        Moltes gràcies  
 
 
Per a pensar 
 
La família és un gran entrenament gimnàstic per al do i el perdó recíproc sense el 
qual cap amor pot durar molt de temps. Sense donar-se i sense perdonar-se l’amor 
no es queda, no dura. No es pot viure sense perdonar-se, o al menys no es pot 
viure bé, especialment en família. Cada dia ens fem mal l’un a l’altre. Hem d’anar 
amb compte amb aquests errors deguts a la nostra fragilitat i al nostre egoisme. 
Però el que fa falta és guarir les ferides que ens fem, tornar a teixir els fils que 
trenquem en la nostra relació familiar. Si esperem massa, tot es fa més difícil. I hi ha 
un secret senzill per guarir les ferides i per deixar de banda els retrets. És aquest: 
no deixar que s’acabi el dia sense demanar-se perdó, sense fer les paus  
 
Papa Francesc. Audiència general del 4.11.2015 
 
 

 
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 

I també amb el domini .com  


