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CONFIRMACIÓ 2016 

Seguim el camí de la fe i ens confirmem 
per seguir creient. 

 

 
 

 

Intencions de misses 

Dissabte 26: En acció de gràcies  

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

Dilluns 28 : Valentí Fossas Rusiñol  

Divendres 2: Maria  Rusiñol  

Dissabte 3: Josep Ribé Portet. A la Mare de Déu de Lurdes en acció de gràcies.   

Diumenge 4: 10h Carme Cabré. 12h Francisco Camps Castells . 

 

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 : Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda.  
Càritas parroquial:  Dijous de 5 a 8 tarda  



Vida de la parròquia 

Consell Pastoral                                                                                                                  
Acords  de la reunió celebrada  el dia 19 de novembre a la Casa d’espiritualitat d’Hostalets :    
?  Enfortir la participació i la relació entre els grups. Per això:  La Parròquia portarà el 

pessebre a l’Ajuda el dissabte 10 de desembre, convidant tots els grups i tothom qui 
vulgui. Sortirem de la plaça de Centelles a  2/4 de 10. Qui vulgui i no pugui caminar hi pot 
anar en cotxe i ens trobarem allà a 2/4 d’11. Col·locarem el pessebre al ll oc indicat i farem 
una xocolatada i jocs per als petits. Abans d’acabar la matinal ens aplegarem a l’església 
per compartir l’activitat de cada grup en aquest primer trimestre del curs i els projectes de 
cara al futur. Hi sou convidats.             

. A la Catequesi farem un joc amb els logos dels diferents grups i serveis de la Parròquia 
perquè els petits els coneguin més.  
. Reforçarem els que són més reduïts: Comunicació, Patrimoni i Pastoral de la Salut.  
. Elaborarem una reixeta amb voluntaris que s’ofer eixen a temps parcial per alguna de les 
tasques de la Parròquia.  

? El Consell també reflexiona sobre la Missa Familiar, la Confirmació, l’Advent i el Gran 
Recapte.  

  
Advent 2016 :  
L’Advent dels sentits : Avui Diumenge de la Paraula . 1ª setmana Retornar a l’ oïda.  
  
Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia.  
 
Catequesi :  
Catequesi Familiar: Di lluns i dimarts a ¼ de 6 de la tarda grups de nens i nenes.                              
Dilluns a les 9 del vespre reunió dels pares i mares per preparar el treball de desembre.   
Catequesi 2n curs : Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda.                                                                
Dimarts a les 9 del vespre reunió de pares i mares per preparar el treball del mes.  
Catequesi de Postcomunió : Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
 
Càritas Parroquial . Gran recapte d’aliments : Acaba avui al matí. Punts de recollida: 
Supermercats Bon Preu, BonArea i Dia . Gràcies.      Moltes gràcies!  
 
Residència Sant Gabriel : Avui a les 11 del matí Missa . 
 
Pelegrinatge a Terra Santa : Avui diumenge ens trobem a Centelles dels que vam participar 
en el Pelegrinatge de l’any passat organitzat per la Parròquia..  
 
Enterraments : El dia 23 Jesús Navarro Puyuelo de 88 anys d’edat. El dia 24 Maria Álvarez 
Martínez de 92 anys.      Que descansin en la Pau del Senyor!  
 
Capella del Socós : A partir de dimecres Rosari i Novena a la Immaculada a les 7 del vespre .  
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Col·lectes dissabte i diumenge darrers ......................................................................349,24€                          

Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  54,24€ 
 
Calefacció a l’església: Ja està funcionant perquè fa fred. Us fem avinent la despesa en 

gasoil de l’any passat per si podeu fer-nos arribar la vostra ajuda: 2.427,26 €.   
 

Per a pensar                               
Escoltem amb les orelles el remor del món, però hi ha un altre nivell d’audició que en ens cal 
aprendre: escoltar amb el cor.   

Tolentino Mendonça, J. 
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com 
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