
Diumenge XI de durant l’any
 
Les Primeres Comunions   

Durant una colla de diumenges h
Comunió els nens i nenes que s’han preparat a la catequesi. 
celebracions festives i ben participades que haurien de ser l’inici 
d’una presència habitual en l’eucaristia del diumenge. Això depèn 
sobretot dels pares i tant de bo que fos així; seria senyal que hem 
entès què vol dir fer la Primera Comunió. 
Centelles 
Església que celebra joiosa la presència del Senyor a la taula de 
l’Eucaristia. Us felicitem!
 
 

Els que aquest any celebren la Comunió són: 
Berta Balbín Yespes   
Leire Camós Ferrer  
Laia Casanovas Valldeoriola
Eduard Grimalt Solé   
Ainoha López Bautista  
Óscar Adrián Macías López
Biel Morell Parés   
Adrià Riera Farga  
Alexandra Roser Rodríguez Coa
Marta Sabata Castellar 
 

Intencions de misses 

Dissabte 13 : Assumpció Salomó. Esposos Antoni Puig  i Assumpció Pujol 

Diumenge 14 : 10h Antònia Minguet. 12h

Dijous 18 : Coloma i Conxita 

Dissabte 20 : Esposos Giol Mas. En acci

Diumenge 21 : 10h Comunitat parroquial

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, d

Dijous a les 8 del matí. Diu

Despatx parroquial : Horari d’estiu:

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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Les Primeres Comunions    
Durant una colla de diumenges han anat celebrant la primera 
Comunió els nens i nenes que s’han preparat a la catequesi. 
celebracions festives i ben participades que haurien de ser l’inici 
d’una presència habitual en l’eucaristia del diumenge. Això depèn 
sobretot dels pares i tant de bo que fos així; seria senyal que hem 
entès què vol dir fer la Primera Comunió. La comunita
Centelles n’està contenta i us convida a fer comunitat sentint

sglésia que celebra joiosa la presència del Senyor a la taula de 
l’Eucaristia. Us felicitem! 

elebren la Comunió són:  
  Roc Boleda Feliu 
  Aloma Casals Garcia  

Laia Casanovas Valldeoriola   Mariona Garriga Sala 
  Marc Llorens Capdevila  
  Paula López Navarro 

Óscar Adrián Macías López   Paula Martínez Mira  
  Laura Ollich Selva  
  Pau Riera Farga  

Alexandra Roser Rodríguez Coa  Josep Roma Garcia  
  Pere Soro Frattarola 

Intencions de misses  

: Assumpció Salomó. Esposos Antoni Puig  i Assumpció Pujol 

: 10h Antònia Minguet. 12h Germanes Antònia i Dolors Codina 

loma i Conxita   

Esposos Giol Mas. En acció de gràcies pel Pelegrinatge a Lurdes

Comunitat parroquial. 12h Maria Calm    

inguem en compte...  

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

Diumenge a les 10 i a les 12. 

Horari d’estiu: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 
 de juny de 2015 

celebrant la primera 
Comunió els nens i nenes que s’han preparat a la catequesi. Unes  
celebracions festives i ben participades que haurien de ser l’inici 
d’una presència habitual en l’eucaristia del diumenge. Això depèn 
sobretot dels pares i tant de bo que fos així; seria senyal que hem 

comunitat cristiana de 
i us convida a fer comunitat sentint-nos 

sglésia que celebra joiosa la presència del Senyor a la taula de 

: Assumpció Salomó. Esposos Antoni Puig  i Assumpció Pujol  

Germanes Antònia i Dolors Codina   

Pelegrinatge a Lurdes  

a les 8 del vespre. 

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



Vida de la parròquia  

Pelegrinatge a Lurdes: D’ahir fins dimecres dia 17. Els desitgem un bon pelegrinatge.   
 
Enterraments : El dia 10 Pilar Pous Vila de 101 anys d’edat. El dia 11 Carme 
Campeny i Bellvehí, de 83 anys.   
                                                   Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
Àmbit Solidari de Càritas : Tenim una situació urgent que cal resoldre: Una mare sola 
amb dues criatures de 8 anys i de mesos, sense ingressos, ha de deixar el lloc on viu. 
Necessita llogar una habitació o bé una casa on viure a canvi del treball de casa, fer 
companyia o cuidar una persona gran.  Si podeu ajudar truqueu al telèfon de Càritas 
93 881 10 32 o bé al 93 881 27 67 (Montse).  
 
 
Capella del Socós : Rosari i Mes del Sagrat Cor cada dia a les 7 de la tarda.  
 
   
Col·lecta de Corpus per Càritas .......................................................................495,78€ 
Full i Espurna .......................................................................................................52,70€  
Donatiu ..............................................................................................................   60,00€ 
 
 
Per a pensar  

Avui  publiquem el núm. 3 d’aquest Informatiu de grups i serveis de la Parròquia que 
va néixer per una demanada de l’Assemblea Parroquial. El núm.1 el vam dedicar a  
Càritas, Mans Unides i Pastoral de la Salut; el núm. 2 al Consell Pastoral, Consell 
d’Economia i Patrimoni, el Centre Parroquial i Comunicació. Aquest número 3 està 
dedicat a la Formació i Catequesi, una de les tasques importants de la nostra 
comunitat.  
En ell hi trobareu informació dels diferents grups: Catequesi Familiar i de Comunió, 
Grup Baobab (postcomunió), Confirmació i Formació d’adults. Formació d’adults sobre 
el Nou Testament I – els Evangelis-  que aquest any ha seguit una quinzena de 
persones.  El proper curs  volem seguir amb el Nou Testament II – les Cartes de Sant 
Pau i altres.  
Feia temps que des de la parròquia no s’oferia un curs sencer de formació. Els darrers 
havien estat promoguts per l’Arxiprestat. Felicitem-nos-en i continuem en aquest camí 
de Formació que no podem reduir només als petits sinó que l’hem d’ampliar als més 
grans, com fem amb la Catequesi Familiar que, des de fa cinc anys, oferim als pares i 
mares que demanen la Comunió dels seus fills.  
  
Podeu agafar el vostre exemplar i fer l’aportació econòmica. 
 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles.cat  
I també amb el domini .com  


