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Els que ens confirmem dissabte vinent  

us convidem a participar  

a la celebració de la Confirmació  

el dia 15 de desembre a les 8 del vespre.  

Presidirà la missa el Bisbe Romà.   

 

Ens agradarà que ens acompanyeu ! 
 

   



 

Tinguem en compte...  

 

Horari de misses: Dilluns, dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dijous 

no hi ha missa. Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge a les 11 del matí. 

Despatx parroquial: Els  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. 

 

 

Intencions de misses 

Dissabte 8: A les 11 Salvador Molist Girbau  

Diumenge 9: Família Viñas Tantiñà.  Antònia Calm.  

Dimarts 11: Pere Baulenas  

Divendres 14: Rosita Pujal Ollich 

Dissabte 15: Esposos Giol Mas  

Diumenge 16: Esposos Josep Espuña Canet i Josefa Vila Molist (10è aniv.) Maria Calm 

Preseguer 

 

Vida de la parròquia 

Bateig: Izan Valencia Campoy, fill de Miquel i Joana. Van ser padrins  José Javier Jiménez i 

Mònica Gallard.                               Benvingut a la comunitat parroquial! 
 
Confirmació 2018: Dimecres a les 5 de la tarda preparació de la Confirmació i Celebració del 

Perdó. Dissabte a les 8 del vespre  Celebració de la Confirmació, presidirà l’Eucaristia  el Sr. 
Bisbe Romà Casanova.  
 
Formació d’adults: Dimarts dia 11 de desembre a 2/4 de 9 del vespre. No el dimecres com 

tocaria. Perdoneu aquest canvi.   
 
Capella del Socós: Diumenge vinent a les 6 de la tarda Concert de Nadal per la Coral Veus 

de Tardor.  
 
Gran Recapte d’Aliments 2018: Moltes gràcies a tothom! Hem treballat 125 voluntaris i 

voluntàries de totes les edats, als supermercats, al magatzem i fent transport. Hem recollit 
6.900 kg d’aliments. Millor que l’any passat. Gràcies per la feina feta i per la generositat de 
tothom.    
Donatiu a Càritas : ......................................................................................................50,00€ 

Per a pensar 
Vull preparar-te el camí, Senyor. Alçar les fondalades on caic sovint, perseverar en la 
pregària i en l’escolta de la teva Paraula, abaixar les muntanyes del meu egoisme, compartir 
amb els altres i servir als qui més ho necessiten. De La missa de cada dia.   

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

