
 
Diumenge XXIX durant l’any / C                                              Número 512 / 20 d’octubre de  2019 

 

 
 

                                                    
  

 
 

Mitjançant el nostre baptisme 

participem de la MISSIÓ de l’Església 
 

  



Intencions de misses 

 

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

Diumenge 20: Maria Calm. Família López Manso   

Dimarts 22: En acció de gràcies.  

Dimecres 23: Francisco Mataró 

Dissabte 26: Família López Manso. Família Torán Aguilar.  

Diumenge 27: Esposos M. Lurdes Roca i Joan Vall·llovera    

 

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 
 
Consell Pastoral d’inici de curs: Dissabte dia 26, de 5 a 7 de la tarda a la rectoria. 

  
Missa Familiar: Diumenge vinent a les 11 del matí. Reunió de preparació, dilluns dia 21 a les 
17,15 h. a la rectoria.  
 
Capella del Socós: Durant el mes d’octubre cada dia  Rosari a  les 7 de la tarda.  
 
Enterrament: El dia 13 Joan Vila Plans de 86 anys d’edat.   

                                            Que descansi 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: ................................................................................................................... 250,74€ 
Full i Espurna: ................................................................................................................47,80€.  
Avui col·lecta pel DOMUND a les misses. Moltes gràcies per la vostra generositat. 

 
Per a pensar  
 
És necessari retornar a l’únic camí possible: un seriós camí de diàleg entre els governs 
espanyol i  català  que permeti anar trobant una solució política. Es tracta de retornar al 
poble el sentit de futur...  Del Comunicat de la Conferència Episcopal Tarraconense el 
dia que es feia pública la sentència als líders del procés. 

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

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

