
 
Diumenge 24 de durant l’any / A                                               Número 403 / 17 de setembre de 2017 

 
Carta als nois i noies que fa cinc anys van fer 
la Comunió     
    

Benvolgut /da 
 
Fa cinc anys vas fer la Primera Comunió i per 
preparar-te vas venir a la catequesi. 
A la Comunió i al Bateig t’hi van acompanyar els 
pares perquè són els primers sagraments que 
rebem quan encara som petits.  
Ara que ja decideixes moltes coses pel teu 
compte et convidem a rebre la Confirmació. 
Parla’n amb els teus pares i si et vols preparar i 
confirmar-te vine el divendres 22 de setembre, 
puntualment a les 6 de la tarda, a la rectoria (c. 
Estrangers, 6) al costat de l’entrada a  l’Escola 
Sagrats Cors o bé truca al 93 881 10 32 per dir 
que t’interessa.  

Entre tots farem el programa i l’horari mirant d’adaptar-lo a les vostres possibilitats.  
Potser només vols saber què farem perquè no tens clar que és la Confirmació i no saps si et 
confirmaràs o no. Vine igualment i en parlem. 
Si algun teu amic o amiga no ha rebut aquesta carta i vol venir  pots convidar-lo, és clar. 
 
 
Fins aviat, doncs.                           

 

  

 

 

Intencions de misses 

Dissabte 16: Comunitat parroquial 

Diumenge 17: Albert Subirachs  Vilà. Josep M. Relats i Ruaix. Maria Calm Preseguer   

Dilluns 18: Jaume Vila i Lurdes Vall·llovera    

Dimarts 19: Difunts    

Dimecres 20: Difunts  

Dissabte 23: Pere Baulenas. Mercè Noguera Comas (2n Aniv.) 

Diumenge 24: Mercè Carreras. Tecla Castells i Remei Castells   



Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. Dijous a 

les 8 del matí. Diumenge a les 11. 

Despatx parroquial: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

 

Vida de la parròquia 

Consell Pastoral: Dilluns a les 9 del vespre. Mitja hora abans pregària a l’església.  
  
Confirmació: Els que heu nascut al 2003 o abans i vulgueu preparar-vos per rebre la 

Confirmació podeu venir a reunió per parlar-ne el divendres dia 22 a les 6 de la tarda a la 
rectoria i fer, si voleu, la vostra inscripció. O, si no podeu venir, trucar al 93 881 10 32. 
  
  
Curs de Formació d’adults: El primer dimecres d’octubre comença el nou curs de formació 
d’adults. Serà com sempre el primer dimecres  hàbil de cada mes. Aquest any sobre el Pares 
de l’Església (Patrística) i anirà a càrrec del Dr. Joan Torra, rector de les Parròquies de 
Torelló.  
El programa  és el següent:     
                                                                                                                                                     
4 d’octubre: Introducció als Pares de l'Església i als primers Pares, els apostòlics                        
8 de novembre:  Els primers escrits: la Didajé i Climent de Roma 
13 de desembre: Ignasi d'Antioquia i la teologia martirial 
10 de gener: La primera teologia cristiana: Ireneu de Lió 
7 de febrer: Tertul·lià i la teologia nordafricana 
7 de març: Orígenes i la teologia bíblica 
4 d'abril: La pau de Constantí i els concilis ecumènics. El monaquisme 
2 de maig: El gran segle: Agustí d'Hipona 
 
Enterrament: El dia 12 Ricard  Camprodon Oms de 88 anys d’edat.                                                                               

                                                                          Que descansi en la pau del Senyor !  
 
Col·lecta de la setmana passada ........................................................................299,32€                         
Full i Espurna ...............................................................  ......................................  57,53€ 

 
Per a pensar  
 
 
Les estructures polítiques i financeres de l’actualitat tenen  prioritats diferents: han estat 
construïdes per incrementar  la seva pròpia riquesa i no la dels altres. Potser hem estat 
incapaços  de crear estructures igual de sòlides, però que pensin en el bé comú .. 
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Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

