
Ascensió del Senyor / A                                                   Nú
 
La primera Comunió 

 
 
 
 
Intencions de misses 

Dissabte 31 : Josep Galcerán (1r Aniv.)

Diumenge 1 : 10h Família Xuriach Criach.  12h Comunitat Parroquial

Dissabte 7 : Ramona Vila 

Diumenge 8 : 10h Josep M. Relats i Ruaix. 

 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns

dimarts, dimecres, divendres i diss

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

 

/ A                                                   Número 231 / 1 de juny 

Avui és l’últim dia de primeres comunions 
parròquia. Els que falten la celebraran més endavant
una altra parròquia.  
 
Al llarg de tres setmanes el diumenge o el dissabte al 
vespre hem compartit la Missa dominical amb els que per 
primera vegada participaven de l’Eucaristia, amb els pares, 
germans, avis, amics... fent comunitat i sentint
que celebra joiosa la presència del Senyor 
l’Eucaristia.  
 
Des d’ací els felicitem! 
 
 
 

 

Intencions de misses  

Josep Galcerán (1r Aniv.)  

: 10h Família Xuriach Criach.  12h Comunitat Parroquial 

Josep M. Relats i Ruaix. 12h Comunitat Parroquial  

Tinguem en compte...  

Dilluns Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre

vendres i dissabte missa a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del 

les 10 i a les 12.  

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 
1 de juny de 2014 

Avui és l’últim dia de primeres comunions en grup a la 
Els que falten la celebraran més endavant o en 

Al llarg de tres setmanes el diumenge o el dissabte al 
vespre hem compartit la Missa dominical amb els que per 
primera vegada participaven de l’Eucaristia, amb els pares, 
germans, avis, amics... fent comunitat i sentint-nos església 

resència del Senyor a la taula de 

Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre 

ijous a les 8 del 



Vida de la parròquia 

 
Celebració comunitària de la Unció : Diumenge vinent, festa de la Pentecosta, a la 
missa de les 12 del migdia. Tots els qui vulgueu per l’edat o la malaltia podeu acostar-
vos a rebre aquest sagrament i si us és difícil anar a l’església i desitgeu rebre’l, 
aviseu-nos i vindrem a casa vostra. Aniria bé tenir una idea aproximada dels que 
serem. Moltes gràcies.  
El dilluns dia 9, a la missa de les 5 de la tarda, podreu rebre-la els que esteu a la 
Residència Sant Gabriel.  
 
 
 
Pastoral de la Salut : Reunió dels visitadors de malalts dimecres a les 6 de la tarda.  
 
 
 
Enterrament : El dia 29 Pere Burgaya Juver de 90 anys d’edat . 

Que reposi en la Pau del Senyor! 
 
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge passat..............................................................268,82€  

Moltes gràcies!  
 
 
 
 
 
Mes del Sagrat Cor : Rosari i Mes de Maria a la capella del Socós 
a les 7 de la tarda cada dia del mes de juny.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a pensar  
 
Cada església local és una església sencera en comunió  amb les altres esglésies 
escampades pel món; l’església local és dipositària de la fe de les comunitats 
apostòliques transmesa per la proclamació de la Paraula que dóna a l’Església 
caràcter de Tradició viva. L’Església cristiana  present en el món no és la suma de les 
esglésies locals, sinó la comunió d’aquestes esglésies. 

 
                                   Ramon Pou.   L’Esperit llavor de l’univers 

 
 
 
 
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . També amb el domini .com 
(www.parroquiadecentelles.com)  


