
 
Diumenge 33 de durant l’any / C                                 Número 203 / 17 de novembre de 2013 
 
UN PAS MÉS EN EL CAMÍ DE LA FE 
 
Els que aquest dissabte 16 de novembre han rebut el sagrament de la Confirmació a la 
nostra parròquia ens diuen que, per a ells, és un pas més en el seu camí de la fe.   
Els felicitem i desitgem que continuïn creixent com a cristians enmig dels joves i siguin 
bons testimonis de Jesús i valents per viure el seu missatge. Són: 
 
 Roman Aranyó Llach  Maria Borràs Marne   Oriol Corominas Rufat 
 Judit Costa Dorca   Santi Fernández Planas Àlex Hernández Martínez 
 Sergi López Castiñeira Lucas Lozano Ramos Marçal Molist Puigdomènech 
 Xevi Pérez Baulenas  David Polo Esquinas  Anna Preseguer Martos 
 Cristina Presseguer Puig  Laia Solans Fontarnau Martí Soler Rodó 
 Irene Vernedas Fernández Isabel Salido Sepúlveda  Dani Salido Sepúlveda 
 Mónica Arellano Muñoz David Quilez Cabello 
 

Intencions de misses  

Dissabte 16 : Pere Espuña Font (2n Aniv.) 

Diumenge 17 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Maria Calm Preseguer  

Dilluns 18 : Carmen Canosa  

Dimarts 19 : Difunt 

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

Dijous 21 : Montserrat Tuneu (1r Aniv.) 

Divendres 22 : Tomàs Lloret Llorca i Anna Roca Cruells 

Dissabte 23 : Carlos Fernández López 

Diumenge 24 : 10h Família Calm Preseguer. 12h Joan Ruvireta Barnolas 

 

Tinguem en compte... 

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

vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.  

Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 



Vida de la parròquia 

 
Hem començat ja el treball amb els diferents grups de la Parròquia i amb persones que 
no participen habitualment de les celebracions i activitats parroquials. Al mateix temps 
els que vulgueu donar-nos la vostra resposta trobareu les enquestes al cancell de 
l’església. Són preguntes indicatives que podeu ampliar segons vulgueu. La darrera  
és totalment oberta.  Les respostes les podreu deixar a les bústies que trobareu a 
l’entrada a l’església, ja estan indicades. Teniu tot aquest mes per participar-hi i,si 
convé, podem allargar el termini. No deixeu de dir-hi la vostra. Moltes gràcies.  
 
Nou sistema de calefacció a la Capella dels Dolors   
Hem  instal·lat un terra radiant modular sobre el mateix gres que hi havia. L’escalfor 
ens arriba pels peus i així s’evita que es perdi per l’alçada de la nau. Ara que ve el fred 
caldrà comprovar la millora. 
 
Àmbit solidari : Avui us demanem 2 llits de 90 cm i us donem les gràcies per les 
vostres ràpides respostes.  
Recordeu també que a Càritas necessitem voluntaris per col·laborar en la Campanya 
de recollida d’aliments el dissabte dia 30 de novembre (matí o tarda) i el diumenge dia 
1 de desembre (matí). Per oferir-vos truqueu al telèfon 93 881 27 67 o bé 
caritascentelles@gmail.com 
 
Confirmació : Divendres a les 6 de la tarda els qui s’han confirmat es trobaran amb els 
representants dels diversos grups i serveis que hi ha a la parròquia.   
 
Missa Familiar : La celebrarem el proper diumenge 24 de novembre a les 12. 
 
Enterrament:  El dia 13  Ricard Sopena i Martínez de 81 anys d’edat.                                                           

Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge passats ...........................................................255,95€ 
Donatiu : ..............................................................................................................  70,00€ 
Avui col·lecta  Germanor                                                       Moltes gràcies!                                            
 
 
Per a pensar  
 
Dilluns Càritas comença la Campanya de recollida d’ Aliments  a Centelles   
Com fem cada any demanem la vostra col·laboració. Càritas Parroquial i els Serveis  
Socials de l’Ajuntament reparteixen aliments a més de 120 famílies que es troben en 
una situació precària, la majoria d’elles amb nens.  
Necessitem LLET, OLI, GALETES, SUCS DE FRUITA, LLAUNES DE SARDINES, 
TONYINA O TOMÀQUET, CACAU EN POLS, SUCRE, LLENTIES, PASTA, FARINA, 
TORRONS I PRODUCTES NADALENCS. Podeu portar-ho als coves de l’església, a 
Càritas o als llocs de recollida indicats. Als Supermercats DIA i BONPREU els dies 30 
de novembre i 1 de desembre.  
La Campanya dura fins l’1 de desembre Gràcies a tots vosaltres i a les entitats que hi 
col·laboren. 
                                                                                      Grup Càritas de Centelles 

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

.cat (www.parroquiadecentelles.cat) 


