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La formació d’adults 

Any rere any la parròquia ofereix a tots els qui vulguin 
aprofundir en la formació cristiana la possibilitat ’assistir 
a un curset de formació. Des que no es fa  a nivell 
d’arxiprestat la nostra parròquia ho organitza perquè ho 
creiem fonamental i no en podem prescindir. Més quan 
els reptes,  en tots sentits, són molts i ens convé 
fonamentar la nostra fe també en uns millors 
coneixements. Aquest curs hem  anat una mica més 
enllà dels llibres bíblics, Antic i Nou Testament, que 
havien ocupat els cursos anteriors i ens hem  atrevit a 
conèixer una mica el pensament i els escrits del primers 
pares de l’Església, dels quals en coneixem ben poc, i 
són fonamentals per entendre molt del que encara avui 
és patrimoni de les nostres comunitats i constitueix un 
sòlid fonament al costat de la Paraula de Déu. Ens hi 
acompanya  en Joan Torra, doctor en aquesta matèria. 
Ens ajuda a adonar-nos de la importància  i de 
l’actualitat que tenen  encara que siguin dels primers  
segles de l’Església.  Encara que la fe sigui un do que 
mai valorarem prou cal que el conreem  i el fem créixer. 
És un des béns que el Senyor ens confiat, com diu 
l’evangeli d’avui.  

   

 

Intencions de misses 

Dissabte 18: Difunts Família Romeu  

Diumenge 19: Enric Aregall. Llorenç Vilaró i Avelina Puig. Pedro Rodríguez Hurtado (1r Aniv.) 

Maria Calm Preseguer. 

Dilluns 20: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca  

Dimarts 21: Josep Vivet, Margarida Sanglas i Lluís Barniol 

Dimecres 22: Ànimes en acció de gràcies 

Dijous 23: Tomàs Lloret i Anna Roca  

Divendres 24: Família Dorca Serra 

Dissabte 25: Dominga Coll Cruells 

Diumenge 26: Maria Álvarez (1r Aniv.)  Antonia Calm Preseguer. 



Tinguem en compte...  

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre, dijous a les 8 

del matí. Diumenge a les 11 del matí i l’anticipada el dissabte a les 8 del vespre.  

Despatx parroquial. Horari d’hivern: Dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

  

Vida de la parròquia 

Jornada Mundial dels pobres: És una iniciativa del Papa Francesc en tancar l’any de la  

Misericòrdia. Aquest diumenge ho tenim present i ho fem nostre perquè la nostra comunitat  
cristiana sigui signe concret  de l’amor de Crist pels més  necessitats. Ha d’estimular els 
creients  perquè reaccionin  davant la cultura de l’exclusió  i facin seva la cultura de la 
trobada. I una de les maneres de fer-ho és ajudar-hi econòmicament.  Ho farem en les 
col·lectes. També en qualsevol moment podeu fer-ho a través de la bústia de Càritas situada 
al cantó dret del capdavall de l’església. Moltes gràcies!  
 
Catequesi Familiar: Dilluns o dimarts, segons el grup, catequesi  de nenes i nens a ¼ de 6 

de la tarda.  
 
Missa Familiar: Diumenge vinent, últim de mes, a les 11 del matí.  

 
 
Càritas Parroquial: Prepara el Gran Recapte d’aliments  pel 

divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 de desembre. Calen més 
voluntaris per portar-la a terme. Els que vulguin ajudar poder 
adreçar-se a Càritas per telèfon o correu electrònic. Moltes 
gràcies.     
 
Capella del Socós: A iniciativa de gent de la parròquia dijous 

de 8 a 9 del vespre tothom qui vulgui es pot  aplegar a la 
Capella del Socós per fer silenci, pregària, reflexionar sobre els 
fets que vivim com a país aquests dies.  
 
Visita Pastoral: Diumenge passat el Sr. Bisbe va presidir  la 
missa dominical en motiu de la seva visita pastoral a la nostra 
parròquia. Després va  visitar la Sala Museu i el Centre 
Parroquial. Properament celebrarà la missa a la Residència i 
compartirà amb residents i assistirà a la propera reunió del 
Consell Pastoral de la parròquia. 

 
  

Enterrament: El dia 14 Maria Soler i Vila de 93 anys d’edat.  
                                                                          Que descansi en la pau del Senyor !  
 

Per a pensar 
La vida s’ha de gaudir minut a minut... s’ha de viure el moment present no el futur.  

 
         Mahatma Gandhi  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

