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                                                    La Confirmació, un pas més 
     
Comencem el curs i també des de la Parròquia oferim uns curs de preparació a la Confirmació als nois i 
noies que volen rebre aquest sagrament. Un temps per al discerniment als que no tenen clar si  rebre’l o 
no.  Per això  hem enviat als nois i noies que fa cinc anys van fer la Comunió a la Parròquia una carta 
invitació, però si algú no l’ha rebuda que s’hi senti també convidat. Com que la Confirmació no és 
només per als joves,  si hi ha algun adult que no està confirmat i vol rebre-la també pot fer-ho saber.  
Aquest és el text que els adrecem:   
Benvolgut /da: Fa cinc anys vas fer la Primera Comunió i per preparar-te vas venir a la catequesi. 

A la Comunió i al Bateig t’hi van acompanyar els pares perquè són els 
primers sagraments que rebem quan encara som petits. Ara que ja 
decideixes moltes coses pel teu compte et convidem a rebre la 
Confirmació. Parla’n amb els teus pares i si et vols preparar i confirmar-
te vine el divendres 27 de setembre, puntualment a les 6 de la tarda, a la 
rectoria (c. Estrangers, 6) al costat de l’entrada a  l’Escola Sagrats Cors 
o bé truca al 93 881 10 32  o al mòbil 650 443 432 per dir que t’interessa. 
Entre tots farem el programa i l’horari mirant d’adaptar-lo a les vostres 
possibilitats.  
Potser només vols saber què farem perquè no tens clar que és la 
Confirmació i no saps si et confirmaràs o no. Vine igualment i en parlem. 
Si algun teu amic o amiga no ha rebut aquesta carta i vol venir, pots 
convidar-lo. 

  
 

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 21: Família Vilasaró 

Diumenge 22: Mercè Carreras, Francesc Reixach i Dominga Coll, Tecla Castells i Remei  

Dimecres 25: Família Torán Aguilar 

Divendres 27: Ana Cebollero Barfaluy.    

Dissabte 28: Dominga Coll Cruells (2n Aniv.)  

Diumenge 29: Miquel Solà i Miquel Yespes. Esposos M. Lurdes Roca i Joan Vall·llovera. 

Miquel Xuriach i Miquel Criach. 



Vida de la parròquia 
 
Bateig: Nil Lobato Serra, fill de Marc i Marta. Van ser padrins l’Albert Serra i l’Alba València. 

                                         Benvingut a la comunitat parroquial!  
 
Enterraments: El dia 14 Manuel Merced Luque, de 84 anys d’edat. El dia 18 Ninu Llovet 

Alverico, de 73 anys d’edat. El dia 20  Maria Miralpeix Mateu de 79 anys. 
                                         Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Missa Familiar: Diumenge vinent a les 11 del matí. Amb ella comencem el curs de Catequesi 

2019-20.  
 

Preparació a la Confirmació: Volem començar un nou grup. Els nascuts l’any 2005 o abans 

que vulgueu preparar-vos-hi ens trobarem divendres dia  27 de setembre a les 6 de la tarda a 
la rectoria..   

Curs de Formació permanent: Aquest curs també volem oferir als adults un tast de formació. 

Serà, habitualment, el primer dimecres  hàbil de cada mes, de 20:30 a 21:30h. Aquest any 
una Reflexió creient   de la vida quotidiana. Professora : Ester Busquets Alibés. Aportació 

orientativa: 40€   
 

Sessió Data Tema Hora 

1 Dc. 9 d’octubre 
2019 

Pensar i creure: una orientació per a la vida. 
El sentit. 

20:30   

2 Dm. 5 de 
novembre   

Tenir o ser: una reflexió sobre el consum 20:30   

3 Dm. 3 de  
desembre 

Democràcia: la temptació de la ultradreta 20:30 

4 Dc. 8 de gener 
2020 

Tecnologia: poder i control 20:30 

5 Dc. 5 de febrer  Llibertat i perdó: actuar sobre el futur i el 
passat 

20:30  

6 Dc. 4 de març  Compassió: la relació amb l’altre 20:30 

7 Dc. 1 d’abril  Silenci: un recorregut cap a la vida interior  20:30  

8 Dc. 6 de maig  Teló: escollir i viure 20:30  

9 Dc. 3 de juny  Sopar – col·loqui 20:30  
 

 
Capelleta de la Mare de Déu de Lurdes: Si voleu  afegir-vos a les famílies que  ja la reben a 

casa, podeu deixar el vostre nom i adreça  a la caixeta del Full. Gràcies.  
  
Centre Parroquial: Avui diumenge dia 22  a les 6 de la tarda Tu que no ets sinó l’instant, 

recital de poemes de Lluís Solà i interpretacions musicals.  
Divendres dia 27  a les 20,30 h. Els dies que vindran, pel·lícula dirigida  per Carlos Marqués 
Marcet, dintre del Cicle Gaudí de cinema. 
 
Col·lectes: ................................................................................................................... 346,41€ 
Full i Espurna: ................................................................................................................51,57€. 
Memòria Activitat Pastoral 2018-19.............................................................................  6,00€ 

 
Per a pensar  
Només l’atenció als altres facilita l’oblit de l’ego.   CiJ 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

