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Saps què ? 

M’apunto a la Catequesi ! 
 
Preinscripció a la Catequesi Curs 2019-20 
 
Pensant en el curs  vinent, estem en període de preinscripcions. I a la Catequesi de la 
Parròquia també. Sobretot pels que volen començar a assistir-hi el proper curs i tinguin 7 anys 
o més.  
Per preparar millor el curs i per poder-lo planificar amb els pares i mares que hi estiguin 
interessats/des convé que us inscriviu abans d’acabar el mes de maig. Podeu fer-ho per telèfon 
938 811 032, per correu electrònic (el trobareu al contacte del web Parroquia de Centelles: 
info@parroquiadecentelles.cat o,  personalment, al despatx parroquial els dimarts de 18 a 
19,30 h.    
El dilluns dia 3 de juny a les 20,30 h. farem reunió amb els pares i mares que vulguin que els 
seus fills/es comencin la Catequesi de preparació a la Comunió. Anoteu-vos-ho a l’agenda! 
 
Com que és el primer any que fem les preinscripcions i les fem abans del setembre feu arribar 
aquesta informació als familiars i amics que creieu que els pot agradar saber-ho perquè tenen 
infants d’aquesta edat o perquè poden estar interessats en iniciar el camí de la Catequesi. 
Moltes gràcies.  
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Tinguem en compte...  

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

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

Despatx parroquial: Els dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

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

 

Intencions de misses 

Dissabte 27: Miquel Martínez i Maria Rodríguez. Maria i Joan Soler  

Diumenge 28: Carme Giol. Dolors Barrera Rodes. Esposos M.Lurdes Roca i Joan Vall- 

llovera.  

Dissabte 4: Ramon sala i Teresa Aregall  

Diumenge 5: Antònia Calm  

 
Vida de la parròquia 

Missa Familiar: Avui a les 11 del matí.  
 
Catequesi Familiar: Dilluns de 17,15 a 18,15 h.  
 
Càritas Parroquial: Reunió dimarts a les 20 h. 
 
Missa al Turó de Puigsagordi: Dimecres dia 1 de maig a les 11 hores amb motiu de l’Aplec.  

 
Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col·lectius: Els dilluns 

de  8,30 a 9 del vespre a la Capella del Sant Crist de la nostra església parroquial.                  

Bateig: El dia de Pasqua Jan Sayós Cabrera. Van ser padrins  Delfí Sayós i M. Àngels 

Cabrera.  
Benvingut a la comunitat parroquial!   

 
                                                                  
Col·lectes dissabte i diumenge ..........................................................................      330,84€       
Full i Espurna:  .....................................................................................................        55,28€ 
Col·lecta per a Càritas (Dijous Sant)…………………………………………………     232,60€  
Col·lecta per Terra Santa (Divendres Sant) ..........................................................    172,61€ 
       Moltes gràcies! 
      
Centre Parroquial: Diumenge vinent dia 5 de maig Rumbteatre presenta l’obra ENGRUNES 

a les 18 h.  
 
52è Pelegrinatge a Lurdes: Del 8 al 12 de juny. Podeu fer la inscripció fins el dia 17 de maig.  

 
Per a pensar  
 
Si vols la pau, lluita per la justícia.  Pau VI è 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

