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CONFIRMACIÓ 2016 
 

Els nois i noies que ens 
confirmem 

us convidem a participar en la celebració 
de la Confirmació,  

dissabte vinent, dia 26 de novembre,  
a les 8 del vespre a l’església parroquial. 

 

Estarem contents  
que ens acompanyeu! 

  

 

Intencions de misses 

Dissabte 19: Josep Carreras i Antònia Calm  

Diumenge 20: 10h Carme Cabré. Enric Aregall. 12h Maria Calm  

Dijous 24: Tomàs Lloret i Anna Roca 

Divendres 25: Família Toran Aguilar 

Dissabte 26: En acció de gràcies  

Diumenge 27: 10h Carme Cabré. Família Calm.  12h Comunitat parroquail. 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. Dijous a 
les 8 del matí i  diumenge a les 10 i a les 12 del matí. 
Despatx parroquial: . Horari d’hivern: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 
Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda  
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Vida de la parròquia 

Catequesi Familiar: Dissabte dia 26 a les 12 del migdia reunió de pares per preparar el 
treball de desembre.  
Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
Confirmació: Divendres a les 4 de la tarda. 
 
Missa Familiar: Diumenge vinent dia 27 a les 12 del migdia . Reunió de preparació dimarts 
dia 22 a les 9 del vespre.  
 
Càritas parroquial de Centelles:  

Portes obertes al Centre de Distribució d'Aliments de Centelles, avui d'11 a 1h, a la 
ronda dels Esports, 22. 
Gran recapte d’aliments: Divendres 25 de novembre, tarda. Dissabte 26, tot el dia i                 
diumenge 27, matí. Punts de recollida: Supermercats Bon Preu, BonArea i Dia. Gràcies. 

       Donatiu de l’Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava de Centelles: 250,00€   
         Moltes gràcies.  

 
2n cicle de Cinema Any de la Misericòrdia: Divendres 25 a les 9 del 
vespre. 
 
Tïtol: Truman  

Director: Cesc Gay 

Actors: Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi, Àlex Brendemühl, 

Sinopsis: Dos amics, Julián i Tomás es troben per passar uns dies que 
serà la darrera trobada. 
 
 

 
Residència Sant Gabriel: Diumenge vinent a les 11 del matí Missa ( en lloc del dissabte). 
 
Pelegrinatge a Terra Santa: Diumenge vinent trobada a Centelles dels que vam participar en 
el Pelegrinatge de l’any passat organitzat per la Parròquia.. 
 
Col·lectes dissabte i diumenge darrers ......................................................................439,72€                          
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  48,38€ 
 
Capella del Dolors: Fem el darrer recordatori ja que no s’ha recollit cap donatiu. Recordeu 
que s’ha hagut de canviar la megafonia de la Capella dels Dolors i el cost ha estat de 
2.268,75€.  

 
                                

 
Per a pensar  
  
La tendresa és la continuada donació suau i quasi sense neguit d’un amor fort i inacabable. 
  
Jesús Renau 
 
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com 
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