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El que a tots afecta, per tots ha de ser tractat.  

Tu també tens veu al Sínode. T’hi apuntes? 

  
 

Tinguem en compte... 

Horari de misses: Comença l’horari d’hivern, aquesta setmana dilluns, dimarts i dimecres a 

2/4 de 8 del vespre. Dijous  a les 8 del vespre. Dissabte a les 10 del matí. No hi ha missa. 

Diumenge missa a les 11 del matí. 

Despatx parroquial: Horari d’hivern, els  dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.  

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



Intencions de misses 

 

Dissabte 26: Família López Manso. Família Torán Aguilar.  

Diumenge 27: Esposos M. Lurdes Roca i Joan Vall·llovera   
Dilluns 28: Maria Casadesús  

Dimecres 30: En acció de gràcies  

Dijous 31, a les 8 del vespre, missa anticipada: Comunitat parroquial 

Divendres 1, Festa de Tots Sants: Mercè Sala Bou. Carme Bellavista i Francesc  

Dissabte 2, Dia dels Difunts: A les 10 del matí missa per tots els difunts. Pilín Giol. No hi ha 

missa anticipada al vespre.  

Diumenge 3: Isidoro Chávez. Miquel Yespes Solà (12è Aniv.)    

 

Vida de la parròquia 
 
Missa Familiar: Avui a les 11 del matí.  
 
Festa de Tots Sants: Divendres a les 11 del matí, missa. L’anticipada, dijous a les 8 del 

vespre. A les 5 de la tarda del dia 1 al Cementiri, pregària comunitària pels difunts. 
 
Catequesi Familiar: Dilluns o dimarts  a les 17,15 h. trobada en grup dels nens i nenes de 

Catequesi Familiar. 
 
Sínode Diocesà: Dissabte dia 2 de novembre, de les 16,30 a les 20,00 h. presentació del 

Sínode Diocesà a la gent de l’Arxiprestat Guilleries – Congost, al Seminari de Vic. Tothom hi 
és convidat. Es disposarà d’autocar pels que no s’hi vulguin desplaçar pel seu compte. A les 
18,00 h. el Sr. Bisbe presidirà l’eucaristia. Per aquest motiu el Sr. Bisbe demana que se 
suprimeixin aquest dissabte les misses anticipades que s’haurien de celebrar a les parròquies. 
Per tant, excepcionalment, dissabte vinent al vespre no hi ha missa, Ja que s’escau aquest 
dissabte el dia dels difunts a les 10 del matí a la nostra parròquia  tindrà lloc la missa per tots 
els difunts. 
 
Canvi d’horari: Degut al canvi d’hora que s’ha esdevingut aquesta matinada les misses i el 
despatx parroquial es regiran per l’horari d’hivern. La missa dels dies feiners a les 19,30h. 
L’anticipada i la dels diumenges i festius es mantenen a la mateixa hora, 20,00 i 11,00 h. El 
despatx  parroquial els dimarts de les 16,30 a les 17 h. Preneu-ne nota. 
 
Capella del Socós: Durant el mes d’octubre cada dia  Rosari a  les 7 de la tarda.  
 
Missa exequial: El dia 26 Montserrat Cura Pons de 81 anys d’edat.  

                                                               Que descansi en la Pau del Senyor! 
Memòria activitat pastoral 2018-2019: La podeu veure i consultar sempre que us convingui 

al web de la Parròquia: www.parroquiadecentelles.cat o .com   
 
Centre Parroquial: Diumenge vinent, dia 3, a les 6 de la tarda Música per escoltar i ballar a 

càrrec d’Aires del Montseny, Orquestrina de ball.    

 
Per a pensar  
Hem de deixar que només Déu ens jutgi i aquest és el gran alliberament que proclama 
Jesús. R.M.N. 

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

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

