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Penses confirmar-te ?     

Aquets dies hem enviat aquesta carta als nois i 
noies que van fer la Comunió fa cinc anys. 
 
Benvolgut /da: 
Fa cinc anys vas fer la Primera Comunió i per 
preparar-te vas venir a la catequesi. 
A la Comunió i al Bateig t’hi van acompanyar els 
pares perquè són els primers sagraments que 
rebem quan encara som petits.  
Ara que ja decideixes moltes coses pel teu compte 
et convidem a rebre la Confirmació. Parla’n amb els 
teus pares i si et vols preparar i confirmar-te vine el 
divendres 28 de setembre, puntualment a les 6 de la 
tarda, a la rectoria (c. Estrangers, 6) al costat de 
l’entrada a  l’Escola Sagrats Cors o bé truca al     

938 811 032 per dir que t’interessa. Entre tots farem el programa i l’horari mirant d’adaptar-lo a 
les possibilitats de tots. Potser només vols saber què farem perquè no tens clar que és la 
Confirmació i no saps si et confirmaràs o no. Vine igualment i en parlem. 
Si algun teu amic o amiga no ha rebut aquesta carta i vol venir  pots convidar-lo, és clar. 
Fins aviat, doncs.    
 

Intencions de misses 

Dissabte 15: A la Mare de Déu dels Dolors. Montserrat Roca. Marcelina Napal. Esposos 

Cerezo Escalé.   

Diumenge 16: Josep M. Relats Ruaix. Antònia Calm Preseguer  

Dijous 20: Ramon Pla Parés 

Dissabte 22: Família Ribé Portet   

Diumenge 23: Família Relats Ruaix. Tecla Castells i Remei Castells. Mercè Carreras  

Tinguem en compte...  

Horari misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 8 del vespre. 

Dijous a les 8 del matí. Dissabte anticipada a les 8 del vespre. Diumenge  a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: Els dimarts de les 6 a 2/4 de 8 del vespre. 

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

 



Vida de la parròquia 

 
Enterrament: Dolors Capdevila i Cirera de 88 anys d’edat. 
     Que descansi en la Pau del Senyor! 
 

Catequesi de preparació a la Comunió: Serà, com cada any, el dilluns o el dimarts d’ ¼ de 

la tarda a 1/4 de 7. Comencem el dia 8 i 9 d’ octubre.  

 

Preparació a la Confirmació: Volem començar un nou grup. Teniu la informació a la pàgina 

anterior. Encara que no rebeu la carta podeu apuntar-vos igualment. Ens trobem el divendres  
28 a les 6 de la tarda per parlar-ne.   

 
Curs de Formació permanent : El primer dimecres d’octubre comença el nou curs de 
formació d’adults. Serà com sempre el primer dimecres  hàbil de cada mes. Aquest any sobre 
L’ètica de la vida quotidiana: una mirada des de la fe. Professora : Ester Busquets Alibés 

 
Sessió Data Tema Hora 

1 3 octubre 2018 La dimensió ètica de la persona 20:30   

2 31 d’octubre   Educar la consciència moral 20:30   

3 5 de  desembre La dignitat humana i els drets humans 20:30 

4 9 de gener 2019 El caràcter personal 20:30 

5 6 de febrer  La bioètica I 20:30  

6 6 de març  La bioètica II 20:30 

7 3 d’abril  Inici de la vida   20:30  

8 8 de maig  Final de la vida: Les voluntats anticipades 20:30  

9 5 de juny  Sopar – col·loqui 20:30  
 

 CÀRITAS CENTELLES 

                               REFORÇ ESCOLAR 

                     

EL PROPER MES D’OCTUBRE REPRENEM EL REFORÇ ESCOLAR 

DE CÀRITAS. 

 

Vols col·laborar fent de voluntari/ària? Envia’ns un correu electrònic a 

reforcescolarcaritas@gmail.com i t’informarem. 
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   56,16€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 262,80€ 
                                                                                               Moltes gràcies!  

Per a pensar 
“Tenim a penes el temps de dir les coses de cada dia. 

Mesurem bé  els silencis, els gests i les paraules”. 
 

                                  Miquel Martí i Pol 

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