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Confirmació 2018

B
Després d’haver pensat, madurat i assumit la responsabilitat de seguir en la vida cristiana, ens
disposem a donar aquest nou pas en la nostra fe. Avui rebem el sagrament de la Confirmació:
Adam Hernández
Berta Pla
Carlota Casablancas
Jana Portabella

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 15: Esposos Giol Mas
Diumenge 16: Esposos Josep Espuña Canet i Josefa Vila Molist (10è aniv.). Pilar Amich
Marimon. Maria Calm Preseguer
Dilluns 17: Avis família Mateu Bigas
Dimarts 18: Família Fontarnau Vila
Dimecres 19: Coloma Mata. Pilar Amich Marimon
Divendres 21: Esposos Josep Espuña Canet i Josefa Vila Molist
Dissabte 22: Família Serrallonga Carrera. Família Ribé Portet
Diumenge 23: Josep M. Relats i Ruaix. Família Puigbó Rusiñol.

Vida de la parròquia
Celebració comunitària del Perdó: Demà dilluns a 1/4 de 9 del vespre.
Portem el pessebre a l’Ajuda: Dissabte vinent dia 22, sortirem de la plaça de Centelles els
que hi anem a peu, els que vinguin en cotxe ens trobem a ¾ d’11 a l’Ajuda. Pregària,
xocolatada i col·locació del pessebre.
Missa Familiar i benedicció del pessebre: Diumenge vinent a les 11 del matí. Exposarem
els pessebres que han fet els nens i nenes del 2n curs de catequesi, amb l’ajuda de Norbert
Gómez.
Mans Unides: Com cada any durant tres diumenges, el 9, 16 i 23 estarem venen les llànties
solidàries al mercat. Us demanem una vegada més la vostra participació i generositat, per
poder fer realitat el projecte d'enguany: Enfortiment del lideratge de joves indígenes a la regió
sud occidental de Guatemala.
Capella del Socós: Avui diumenge a les 6 de la tarda Concert de Nadal per la Coral Veus de
Tardor.
Residència Sant Gabriel: Dissabte dia 22 a les 5 de la tarda missa.
Missa del Gall i de Nadal: A les 12 de la nit hi haurà la missa del Gall amb
l’acompanyament de la Coral La Violeta i a les 11 del matí del dia de Nadal Missa amb la
Colla de Guitarres.

Per a pensar
Vivim enmig d’incerteses i de dubtes, com tothom, perquè la vida és insegura, però no ens
inquietem per res perquè hem posat en Tu la confiança.
De La missa de cada dia.
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Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com

