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Memòria de l’activitat pastoral 
del curs 2018-2019 

 
Per primera vegada recollim en 
una publicació la Memòria de 
l’activitat pastoral del curs a la 

nostra Parròquia. Us la presentem 
avui perquè la llegiu i en feu 
difusió, ja que respon a l’objectiu 
que el Consell Pastoral s’havia 
marcat per al curs que acabem: 
Que la parròquia s’obri més al 
poble, i s’hi faci present, més enllà 
dels qui habitualment participen de 
les activitats parroquials. Per això 
us convidem a fer-la arribar a 
aquelles famílies que cregueu que 
els pot  anar bé conèixer-la. 
N’estem contents, encara que  la 
seva publicació no afegeixi ni resti 
res al treball que  s’està portant a 
terme, però en deixa constància 
escrita i ens fa veure l’esforç i la 
generositat de tantes persones i 
les moltes hores de dedicació dels 
171 voluntaris habituals en els 
diferents grups i serveis de la 
parròquia. És clar que alguns  fan 
més d’un servei, però també hi ha 
qui, sense constar  com a voluntari 
en cap grup, col·labora 
estretament i assídua en l’acció 
pastoral i evangelitzadora de la 

Parròquia. No és menys important el nombre de  persones ateses directament o indirecta, així com les 
que ho són i no estan comptabilitzades específicament en cap grup.  
Sense aquesta  col·laboració la vida parroquial perdria força i la corresponsabilitat en sortiria  afeblida. 
Sense tants col·laboradors l’acció del rector, que té encomanda la cura pastoral de la Parròquia es 
veuria molt empobrida i  la dimensió comunitària i evangelitzadora se’n ressentirien  enormement. 
Val la pena doncs que ens n’alegrem i que ens ajudi a millorar i créixer en l’animació pastoral de casa 
nostra. A tothom, moltíssimes gràcies.  
  



Tinguem en compte... 

Horari de misses: 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: 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 31, a la Residència 17 h: Ramon Codina Sala. A les 20 h Família Espuña Font 

Diumenge 1, Festa de Sant Llop, amb la participació de la Coral Veus de Tardor: Família 

Casaldàliga Pujol. Família Tomaset. M. Dolors Aregall Soldevila. 

Dilluns 2: Difunts de la parròquia  

Dimarts 3: Ramona Soldevila  

Dimecres 4: Ànimes  

Divendres 6: Ànimes 

Dissabte 7:  Família Ribé Portet 

Diumenge 8, Festa de la Mare de Déu del Socós: a les 9 missa a la Capella. A les 11 a 

l’església parroquial Pere Espuña Font. Germans Casaldàliga Guitart. 

 

Vida de la parròquia 

Mans Unides: Continua oberta la tómbola de la solidaritat fins avui diumenge al vespre. 

Gràcies per col·laborar. 
 
Visita al campanar i Sala Museu de la Parròquia: Avui diumenge de Festa Major, de les 5 a 

les 7 de la tarda, prèvia inscripció. Visites limitades. Els petits han d’anar acompanyats d’un 
adult. 
 
Dinar de germanor 2019: L’arrossada tindrà lloc el dissabte dia 7 de setembre a la Sagrera. 

Ja podeu comprar els vostres tiquets a la Parròquia, a   l’ Antic Forn Riera  o a la Fleca 
Pujades fins el dia 3 de setembre.   Preu 15 €. Cal portar plat i coberts 
 
Festa de la Mare de Déu del Socós: És diumenge vinent. Igual que els altres anys a les 9 

celebrarem la missa a la Capella i, com que s’escau en diumenge, a les 11  a l’església 
parroquial.       
      
Bateigs: Víctor i Nicole Barrero Cano, fills de Víctor i Susana.  
                                                            Benvinguts  a la colla dels amics de Jesús!  
 
Enterrament: El dia 26 Ana Cebollero Barfaluy de 89 anys d’edat.  

                   Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes: ................................................................................................................. 311,18€ 
Full i Espurna: 42,71€. Demanem responsabilitat a l’hora d’agafar el Full. 

 
Per a pensar  
 
Siau-nos, Llop, advocat a tot pecat i dolència (Dels goigs de Sant Llop). 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

