
Diumenge 27 de durant l’any 

Curs d’introducció al Nou Testament 
Diferents propostes de l’Assemblea Parroquial demanaven 
formació per als grups i persones de la parròquia. I així es va 
recollir en les conclusions. Diversos pares i mares dels que han 
seguit la Catequesi Familiar i n’han quedat contents s’adonen que 
la seva formació en aquest sentit podria millorar. Per això ara us 
proposem aquest curs d’introducció al Nou Testament per conèixer 
una mica la formació dels evangelis, quin accent té cada un d’ells, 
a quina comunitat va adreçat, les repeticions entre els sinòp
singularitat de Joan, etc. Com veieu aquest any estarà dedicat 
sobretot als Evangelis i als Actes dels Apòstols. 
Serà  el primer dimecres de mes  de 9 a 10 del vespre 

a la sala Mn. Josep Esteve de la rectoria. Ens farà l’explicació Mn
professor a Barcelona i Vic i la seva aportació ajudarà als que vulgue
una mica pel nostre compte. No cal dir que recomanem a tothom aprofitar aquestes 
xerrades que comencen 
llenguatge dels evangelis, la tradició oral i escrita, com han arribat a nosaltres ... 
que pugueu i vulgueu ajudar
cap inconvenient per assistir
assistència. Fins dimecres, doncs. 
 
 

Intencions  de misses 

Dissabte 4 : Assumpció Salomó

Diumenge 5 : 10h Família Calm. 12h Remei Cambras de Coll

Dimarts 7 : Esposos Baltasar Giol i Antonia 

Dimecres 8 : Esposos Ramon Font i Assumpció Suñé

Divendres 10 : En acció de gràcies

Dissabte 11 : 8 vespre Família Carrera

Diumenge 12 : 10h Ànimes. 12h Comunitat Parroquial 

 

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
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Vida de la parròquia  

Despatx parroquial : Els dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda.    

Inici de curs de Catequesi i Missa Familiar : Avui comencem el curs de Catequesi 
amb la Missa Familiar a les 12. Demà dilluns comencen les sessions amb els nens i 
nenes de 2n. Aquest dissabte han començat els pares de la Catequesi Familiar. Demà 
dilluns  a les 9 del vespre el segon grup de pares i mares de CF.   
 
Curs d’introducció al Nou Testament:  
Prof. Josep Escós Sarsanedas   
Consta d’una xerrada i un taller cada mes: els dimecres de 9 a 10 del vespre  
Vegeu programa en el full adjunt. 
 
Enterraments : El dia 29 M. Teresa Garriga i Salvans de 74 anys d’edat. Joan Ribé i 
Nuri de 56 anys.                                                 Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Capella del Socós : Durant el mes d’octubre rosari cada dia a les 7 de la tarda. 
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge darrers .......................................................   293,67€   
Full i Espurna : Hem superat els 70€. Moltes gràcies! ......................................   73,99€  
                                       
Aportació a Càritas  
L’ Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava  de Centelles ha fet un donatiu a 
Càritas Parroquial de 240,00€ recollits a la festa Major. Moltes gràcies!  
 

 
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
                                                                 
Sant Miquel Sesperxes : Festa patronal: Avui a les 11 
missa en honor de Sant Miquel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per a pensar  
 

 
 
 
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat  

I també amb el domini .com www.parroquiadecentelles.com  

El servei de la neteja i ornamentació : Hi ha dos grups de voluntàries que fan aquest 
servei un cop al mes. Caldria poder comptar amb més gent, per això us demanem que 
si algú s’anima a afegir-s’hi ho digui, ja que aquests grups es van reduint. Entre tots ho 
podem fer tot! Moltes gràcies.  


