
Exaltació de la Santa Creu                                

La catequesi d’infants 

societat lliure que respecta 
haurien de ser coherents.  
Per tant, ara que encetem una nova  convocatòria a la catequesi d’infants demanem 
als pares que ho tinguin present i actuïn amb conseqüència, perquè la catequesi no es 
pot negar a ningú que la demani. 
 

Intencions de misses 

Dissabte 13 : Francesc Reixach Collell (20è Aniv.)

Diumenge 14 : 10h Pere Baulenes Vilaró. 12h Pilar Monells Arquimbau  

Dilluns 15 : Marcelina Napal. Pelegrí Gely  Pujol 

Divendres 19 :  En acció de 

Dissabte 20 : Família Carrera

Diumenge 21 : 10h Joan Puigdollers

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, d

Dijous a les 8 del matí. Diu

Horari de despatx: Dimarts de les 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda

 

                                         Número 246 .   14 de setembre 

Comença el curs. Comença també la Catequesi pels 
que es volen preparar per a Comunió. Aquesta 
paraula Comunió vol dir l’Eucaristia, o  si voleu, dit 
més popularment anar a missa.  
Com cada any abans que els pares inscriguin a la 
catequesi als seus fills, és a dir abans de començar 
aquest temps de preparació per a l’Eucaristia, 
insistim en que seria bo que els pares es 
plantegessin si volen acompanyar habitualment a la 
missa al seu fill/a perquè hi participi amb la comunitat 
o si simplement els interessa  fer la festa puntual de 
la Comunió. I per què? Perquè, per a la majoria
cop feta la Comunió s’acaba la participació a la 
missa, no només dels fills sinó també dels pares. 
I no hauria de ser així. Menys avui que estem en una 

societat lliure que respecta tota mena de conviccions siguin o no confessionals, però 
 

Per tant, ara que encetem una nova  convocatòria a la catequesi d’infants demanem 
als pares que ho tinguin present i actuïn amb conseqüència, perquè la catequesi no es 

negar a ningú que la demani.  

ntencions de misses  

: Francesc Reixach Collell (20è Aniv.) 

: 10h Pere Baulenes Vilaró. 12h Pilar Monells Arquimbau  

Marcelina Napal. Pelegrí Gely  Pujol  

En acció de gràcies 

amília Carrera 

Joan Puigdollers. 12h Maria Calm     

Tinguem en compte...  

Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Diumenge a les 10 i a les 12.  

Dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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Per tant, ara que encetem una nova  convocatòria a la catequesi d’infants demanem 
als pares que ho tinguin present i actuïn amb conseqüència, perquè la catequesi no es 

: 10h Pere Baulenes Vilaró. 12h Pilar Monells Arquimbau    

bte a les 8 del vespre. 



 
 
 
Vida de la parròquia  

Despatx parroquial. Horari d’estiu : Els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

 
 
Inscripcions a la Catequesi : Els que vulguin començar la catequesi, han d’haver 
nascut l’any 2007 o abans. També es poden inscriure els que el curs passat van fer la 
Catequesi familiar. Els horaris són  demà Dl 15, dm 16, dc 17 i dj 18 de 2/4 de 5 a les 
6 de la tarda al despatx parroquial.  
 
 

 
Festa de la Mare de Déu dels Dolors : Dilluns a les 8 del 
vespre missa. A la sortida piscolabis ofert per les 
administradores de la Capella dels Dolors. 
                                                              
 
 
 
 

 
 
Enterrament : El dia 10 Teresa Molas Lluís de 94 anys d’edat.                                                         
                                                                   Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
La Tómbola de la Solidaritat : el dia 1 Mans Unides va tancar la Tómbola havent 
recaptat 5.025 €. Gràcies a la vostra generositat podrem ajudar a finançar els dos 
projectes que aquest any tenim atorgats a l’Índia. Ja s’han entregat també 3 dels 4 
premis de la rifa i queda pendent el de la cafetera: és el 729 i el de reserva  el 809. 
 
 
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge darrers .......................................................   312,62€     
Full i Espurna ....................................................................................................   57,53€  
      Moltes gràcies!  
 
 
Per a pensar  
 
L’aportació al Full i Espurna  

Durant  l’estiu heu pogut veure el que s’ha recollit a la caixeta del Full i Espurna els 
mesos de juliol i agost. Cap setmana hem arribat als 60 €. Si feu la mitjana veureu que 
és de 51,98€ . Tot i que a la caixeta sempre hi ha monedes d’1€ i alguna de 2€, no 
s’arriba mai als 70€  que hauríem de recollir pels 100 fulls que hi ha (0,70 x 100=  
70€). Per això us demanem que, si podeu, feu l’aportació corresponent. Els que donen 
més ens ajuden també a pagar el manteniment del web que té el seu cost, però que fa 
el servei de difondre el que fem i som a la nostra parròquia.  

Moltes gràcies per la vostra comprensió. 

 
 

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


