
 
Diumenge 24 de durant l’any / C                                  Número 194 / 15 de setembre de 2013 
 
Vull fer la comunió 
 
Diumenge passat va fer la primera Comunió l’últim dels nens i nenes que han assistit a 
la catequesi de preparació durant els dos cursos anteriors. En total han estat 25: 10 
nenes i 15 nens. N’hi ha 7 més que no han fet la Comunió a la Parròquia 
Aquesta setmana fem les inscripcions per als que volen assistir a la Catequesi el curs 
vinent. Vegeu els horaris a l’apartat Vida de Parròquia.  
És bo però que hi penseu una mica abans de fer la inscripció: què suposa fer la 
Comunió, el compromís dels pares i dels nens a assistir a la Catequesi i a la Missa 
Familiar, la importància que els pares doneu a l’eucaristia, la missa dominical, la 
voluntat d’anar més enllà d’una festa familiar, etc. 
Tot això és important que ho valoreu i que no us quedeu només amb el típic “Vull fer la 
Comunió” o “vull que el meu fill/a faci la Comunió”.  
Començarem el curs amb la Missa Familiar del primer diumenge d’octubre, dia 6 a les 
12 del migdia.  
 

Intencions de misses  

Dissabte 14 : Francesc Reixach Cullell (18è Aniv.) 

Diumenge 15 : 10h Joan Puigdollers. 12h Marcelina Napal 

Dilluns 16 : A la Mare de Déu dels Dolors 

Dijous 19 : Família Torán Aguilar 

Divendres 20 : Carlos Fernández López 

Dissabte 21 : Assumpció Munells Arquimbau (1r  Aniv.) Família Ribé Portet 

Diumenge 22 : 10h Josep M. Relats i Ruaix. 12h Maria Calm Preseguer 

 

Tinguem en compte... 

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

Dijous a les 8 del matí i diumenge a les 10h i a les 12h  

Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 

 



Vida de la parròquia 

Festa de la Mare de Déu dels Dolors : Avui a la Missa de 12 ho celebrarem. A la 
sortida les administradores ens ofereixen un pica pica.  
 
Inscripcions a la Catequesi : Només aquesta setmana:   Dl 16, dm 17, dc 18 i dj 19 
de setembre de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda al despatx parroquial.  
 
Confirmació : Els que han nascut al 1999 o abans i vulguin preparar-s’hi ens trobem  
divendres 20, a les 6 de la tarda a la rectoria, o truqueu al 93 881 10 32. 
 
Enterrament : El dia 13 Pilar Munells i Arquimbau de 96 anys d’edat.  
                                                            Que descansi en la pau del Senyor!  
 
Rebre la Comunió a casa : La Parròquia ofereix a tots aquells que per l’edat, malaltia 
o qualsevol causa no poden participar a la missa del diumenge i voldrien fer-ho, rebre 
la comunió a casa. Només heu de notificar-ho a la Parròquia (telèfon 93 881 10 32) i el 
mossèn o una de les persones que fan aquest servei us portarà la Comunió a casa. 
 
Tómbola de Mans Unides Un any més i malgrat la complicada situació econòmica, el 
poble de Centelles ha fet evident el seu compromís amb els nostres germans que 
viuen en indrets allunyats i no tenen les mateixes possibilitats de gaudir d’una sanitat i 
un benestar con el nostre.  El total recollit és de 5.550 €. MOLTES  GRÀCIES. 
  
Col·lectes dissabte i diumenge ......................................................................358,93€ 
                                                                                        Moltes gràcies! 
 
Per a pensar  
 
Hola a tots!  Ja ha començat el curs. Aquesta setmana tornem a preparar la missa el 
Grup Baobab  i coincideix amb la Presentació de l’Assemblea. Hem volgut fer-ho 
reafirmant la nostra fe mitjançant la representació del Crec en un Déu.. 
Senyor, diuen que la millor pregària és la que et surt de dins del cor, per això nosaltres 
et demanem: 
 
Enteniment  per poder comprendre tots el esdeveniments que passen al nostre voltant. 
 
Consell  per poder ajudar les nostres amistats que ho necessitin o / i ho demanin. 
 
Pietat  per descobrir el vostre Amor. 
 
Saviesa  por poder tenir una coneixença justa del que passa i passarà. 
 
Veneració  per tenir sempre present tot el que rebem de Tu. 
 
Ciència  per poder tenir criteri per veure i descobrir com és realment el món que ens 
envolta. 
 
Fortalesa  per els moments més difícils de la vida, per tenir fermesa i resistència. 
 
 

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

.cat (www.parroquiadecentelles.cat) 


