
 
Diumenge 26 de durant l’any / C                                               Número 352 / 25 de setembre de 2016 

 
 
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 de casa 
i si et vols preparar i confirmar-te vine el divendres 30 de 
setembre, puntualment a les 6 de la tarda, a la rectoria 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 teves 
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 coneixes algun amic o amiga teus que vulguin venir, 
pots convidar-los, és clar. 

 
                                                           Fins divendres.  

  
  

 

Intencions de misses 

Dissabte 24: Família Ribé Portet. Francesc Reixach Collell  (22è Aniv.) 

Diumenge 25: 10h Carme Cabré. Família Relats Ruaix. 12 Acció de gràcies per les Noces 

d’Or de Joan Sala Parés i Rosalia Busquets Guiu. Tecla i Remei Castells i Joan Castells 

Masferrer.    

Dilluns 26: Família Torán Aguilar   

Dijous 29: Miquel Yespes Solà i Miquel Solà Soler. 

Divendres: Miquel Balmes Aregall  

Dissabte 1: Assumpció Salomó 

Diumenge 2: 10h Baltasar Giol. 12 Mercè Noguera (1r Aniv.)    



Tinguem en compte... 

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

Diumenge a les 10 i a les 12. 

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

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda  

 

Vida de la parròquia 

Consell de Pastoral: Es va reunir dilluns passat i va reflexionar sobre el llenguatge en la 
Catequesi d’infants i d’adults, les impressions de la visita a la Parròquia de Sant Joan Baptista 
de Reus, el grup de Litúrgia i la borsa de voluntaris. Els acords presos van ser: Trobada 
pedagògica de lectors: un dissabte al matí octubre i fer un 2n cicle de Cinema: un divendres al 
mes a 2/4 de 9 del vespre. Ja s’anunciaran les dates.   
 
Catequesi: Dimarts a les 9 del vespre reunió amb els pares i mares dels nens i nens que 
aquest curs faran la Comunió a la Sala Mn. Josep Esteve de la Parròquia.  
Dimecres a ¼ de 6 reunió de catequistes 
Divendres a les 6 de la tarda  reunió amb els nois i noies que volen compartir la seva fe i/o 
preparar-se per a la Confirmació. 
Diumenge a les 12 començament del curs de Catequesi amb la Missa Familiar.   
 
Curs de Formació d’Adults: INTRODUCCIÓ A L’ANTIC TESTAMENT. Professor Anton M. 
Vilarrúbias, el primer dimecres de mes  de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre. El primer dia serà 
el 5 d’octubre. 
 
Missa a la Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent a les 5 de la tarda 
 
Capella del Socós: Durant el mes d’octubre cada dia a les 7 del vespre Rosari. 

  
25 anys de la reconstrucció de la Capella de Sant Antoni: Els 
celebrarem el dissabte dia 8 d’octubre amb una missa a les 10 
del matí i diversos actes que coneixereu properament.   
 
 
 
 
 

Sant Miquel Sesperxes:  Diumenge vinent dia 2 d’octubre Missa a les 11 en motiu de la 
Festa Patronal. 
                                         
Col·lectes: Dissabte i diumenge   ...........................................................................       382,01€ 
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit ...................................     63,40€ 

Moltes gràcies! 

Per a pensar  
 
“Abans de parlar penseu si el que direu és veritat, és caritatiu i  és oportú”. 
Lanza del Vasto 
 

 
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com 

 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

