
Fidels Di funts                                    

Trobada de grups en començar un nou curs
 

A 2/4 de 6 : Presentació del Consell de Pastoral i dels Grups 

                                      

 

Intencions de misses 

Dissabte 1 : 10h Mercè Sala Bou. 12h Carme Bellavista i Francisco Font

Diumenge 2 : 10h Família Gispert Arañó. 12h 

Dilluns 3 : Alejandro Rodríguez Moreno 

Divendres 7 :Jaume Vilatimó

Dissabte 8 : Pilín Giol Pujalt

Diumenge 9 : 10h Comunitat Parroquial

Fabregó. 

 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, d

Dijous a les 8 del matí.Diumenge 

Horari de despatx: Dimarts de les 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda

funts                                                              Número 253  /   2 de novembre 

Trobada de grups en començar un nou curs  

Dissabte dia 8 de novembre a les  5 de la tarda 
a la sala parroquial Mn. Josep Esteve

 
PROGRAMA 

 Benvinguda i Pregària 
 

A 2/4 de 6 : Presentació del Consell de Pastoral i dels Grups 
Parroquials. 

 
A 3/4 de 6: Treball per grups : objectius del curs

 
A 2/4 de 7:Posada en comú. Intercanvi

 
A les 7: Berenar festiu. 

 
                                      A les 8: Eucaristia 

 

ntencions de misses  

: 10h Mercè Sala Bou. 12h Carme Bellavista i Francisco Font

: 10h Família Gispert Arañó. 12h Joan Casanovas 

: Alejandro Rodríguez Moreno  

Jaume Vilatimó 

Pilín Giol Pujalt 

Comunitat Parroquial.12h Jaume Curto Fabra i Ramona Jutglar 

Tinguem en compte...  

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

menge a 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 

 
de novembre de 2014 

Dissabte dia 8 de novembre a les  5 de la tarda  
a la sala parroquial Mn. Josep Esteve 

A 2/4 de 6 : Presentació del Consell de Pastoral i dels Grups 

A 3/4 de 6: Treball per grups : objectius del curs 

de 7:Posada en comú. Intercanvi 

: 10h Mercè Sala Bou. 12h Carme Bellavista i Francisco Font 

aume Curto Fabra i Ramona Jutglar 

les 8 del vespre. 



 
 
 
Vida de la parròquia  

 
 
 
 
Festa de Tots Sants a Sant Miquel Sesperxes : Avui a 11 del matí 
missa pels difunts. A la sortida pregària al Cementiri.  
 
 
 
 
 

 
Catequesi familiar : Dilluns a les 9 del vespre i dissabte a les 10 del matí Catequesi de 
Pares.  
 
Formació d’Adults. Curs sobre el Nou Testament 
Mn. Josep Escós presentarà l’Evangeli de Marc, dimecres dia 5 a les 9 del vespre a la 
Sala parroquial Mn. Josep Esteve. 
 
 
Enterraments : El dia 27 Vicenta Giol i Minguet de 80 anys d’edat. Montserrat Relats i 
Puyal de 84 anys. El dia 28 Miquel Bort i Amargant de 90 anys.  
Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Patrimoni artístic . A la parròquia estem treballant per condicionar un espai on hi 
puguem  guardar les peces d’art i elements litúrgics que són patrimoni de la parròquia i 
que un cop ordenats i documentats puguin ser visibles quan calgui i esdevinguin una 
mostra del llegat que ens han deixat els que han anat al davant nostre.  
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge  .....................................................................   389,01€ 
Full i Espurna ......................................................................................................57,83€ 
 
    
Per a pensar   
 
El Papa Francesc ens convida a aprofundir en l’estudi de la Bíblia. Aquest any a la 
nostra parròquia ens centrem en els Evangelis.  
 
L’ estudi de les Sagrades Escriptures ha de ser una porta oberta a tots els creients. És 
fonamental que la Paraula revelada fecundi radicalment la catequesi i tots els esforços 
per transmetre la fe. L’evangelització requereix la familiaritat amb la Paraula de Déu i 
això exigeix a les diòcesis, parròquies i a totes l es agrupacions catòliques, 
proposar un estudi seriós i perseverant de la Bíbli a, així com promoure la seva 
lectura orant  personal i comunitària... Acollim el sublim tresor de la Paraula revelada.  
 
Papa Francesc, Evangelii Gaudium 175 
 

 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . 

També amb el domini .com (www.parroquiadecentelles. com)  


