
 
Diumenge XXVIII durant l’any / C                                              Número 511 / 13 d’octubre de  2019 

 

 
 

                                                   DIUMENGE VINENT  DIA DEL DOMUND 
  

 
 

Mitjançant el nostre baptisme 

participem de la MISSIÓ de l’Església 
 

  



Intencions de misses 

 

Dissabte 12: Pilar Pous. Pilar Fraxanet. Família  Ribé Portet  

Diumenge 13: Antònia Calm. 

Dilluns 14: Josep M. Relats Ruaix   

Dimecres 16: Francisco Mataró 

Dissabte 19: En acció de gràcies. Coloma Soler (2n Aniv.) Esposos Giol Mas. Rosa Vilaró. 

Diumenge 20: Maria Calm   

 

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. 

 

Vida de la parròquia 
 
 
Capella del Socós: Durant el mes d’octubre cada dia  Rosari a  les 7 de la tarda.  
 
 
Enterraments: El dia 6 Carmelo Dorado Hervas de 70 anys d’edat. El dia 8 Pepita Padrisa i 

Ricart de 96 anys.  
                                            Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Memòria activitat pastoral 2018-2019: Essent fidels a l’objectiu que la Parròquia s’havia 
marcat a principi de curs passat, d’arribar més enllà dels qui habitualment participen de les 
activitats parroquials i fer-se més present al poble, el dia de la Festa Major vam presentar 
aquesta Memòria en paper perquè tothom pogués conèixer la vida de la parròquia, les 
activitats que  s’hi porten a terme, els grups que les tiren endavant, el nombre de voluntaris i a 
qui arriba aquest treball. Ara ja la podeu veure i consultar sempre que us convingui al web de 
la Parròquia: www.parroquiadecentelles.cat o .com   

 
Col·lectes: ................................................................................................................... 273,76€ 
Full i Espurna: ................................................................................................................52,86€.  

 
Diumenge vinent col·lecta pel DOMUND a les misses. Moltes gràcies per la vostra 
generositat. 

 
Per a pensar  
 
 
GRÀCIES! Una paraula joiosa. Recompensa una mica el que els altres realitzen a favor 
nostre. Fa estar content aquell a qui s’adreça i també al qui la pronuncia.  S.C.  

 
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/
http://www.parroquiadecentelles.cat/

