
 
Epifania del Senyor                                                                 Número 471 /  6 de gener de 2019 

 

 

 
Frontal d’altar de Santa Maria de Mossoll (Cerdanya) 

 
Que els Reis ens portin bondat,  
pau, justícia i llibertat per a tots!  

 
 
 
 

   
 

Tinguem en compte...  

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

missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge a les 11 del matí. 

Despatx parroquial: El dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.  

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



 

Intencions de misses 

Dissabte 5: Difunts  

Diumenge 6: Comunitat Parroquial  

Dilluns 7: Família Barnils Gispert   

Divendres 11: Ramona Soldevila  

Dissabte 12: Assumpta Morell  

Diumenge 13: Núria Cruells  (1r Aniv.)  

 

Vida de la parròquia 

 
Catequesi Familiar: Dilluns dia 7 a les 9 del vespre reunió de pares i mares per preparar el 

treball d’aquest mes.  
 
Catequesi de comunió: Els de segon reprenem el curs dimarts a ¼ de 6 de la tarda.  

  
Formació d’Adults: Dimecres dia 9 a 2/4 de 9 del vespre.  
 
Reunió de catequistes: Dijous dia 10 a 2/4 de 6 de la tarda.   

 

Moviment Parroquial 2018 

 
 
Baptismes 8, 3 nenes i 5 nens    
Confirmacions 4, 3 noies i 1 noi 
Primeres comunions a la parròquia 20,  6 nenes i 14 nens   
Matrimonis a la parròquia, 1 
Enterraments 65, 30 dones i 35 homes     
 
 
 

 
 
Col·lectes .......................................................................................................... 513,67 € 
Full i Espurna:  ................................................................................................    78,76 €  
Donatiu ...........................................................................................................    300,00 € 
Donatius per a la calefacció: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....20,00 + 150,00 € :             170,00 €          

 
Per a pensar 
 
 

On hi hagi un arbre per plantar, planta’l tu. On hi hagi un error per corregir, corregeix-lo tu. 
On hi hagi un esforç que tots esquiven, fes-l’ho tu. Sigues tu el que aparta la pedra del 
camí.G.M  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

