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 La missa de 

cada dia   

 
Com cada any, a finals 
d’octubre, des del 
1996,  abans es feia al 
setembre, 
s’endarrereix una hora 
l’horari i per tant, al 
capvespre perdem una 
hora de llum solar i es 
fa fosc més aviat.  
Això ens porta a 
atendre la petició de la 

majoria de persones que acostuma a  anar a missa els dies feiners, sovint persones 
grans, que demanen de poder celebrar la missa una hora abans, en lloc de mitja hora. 
Es fa fosc molt d’hora, especialment en ple hivern, i el fred i la situació actual d’alerta 
sanitària fan que ens costi més sortir de casa a mida que es fa  tard. Per això, a mode 
experimental de moment, a partir del canvi d’horari l’altra setmana,  la missa dels 
dies feiners serà a les 19 hores en lloc de les 19,30 com era els anys anteriors. 

Estem segurs que els canvis no sempre van bé a tothom, i  hi ha qui preferiria que  
les coses es mantinguessin igual, però en aquest cas, ens mou a fer-ho, la vostra 
petició. Si no va bé, retornarem a l’horari d’abans.  
La missa anticipada del dissabte a les 20 hores i la del diumenge a les 11 hores, de 
moment, no canvien d’hora.  
Per tant tingueu-ho en compte, especialment els que teniu alguna intenció 
encomanada  en les misses dels propers mesos i hi voleu ser presents. També els 
que, per la raó, que sigui,  voleu participar a l’eucaristia un dia feiner a partir del dia 26 
d’octubre. Demanem disculpes als qui aquesta modificació us pugui fer anar 
malament o us obligui a  modificar una mica les vostres tasques habituals. L’interès i 
la voluntat de la parròquia és servir el millor possible i de la manera que pugui ajudar 
a més gent. Moltes gràcies per la vostra comprensió.   

 

   

 

Missa dels dies feiners 

 

Aquesta setmana 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.  



Intencions de misses 

Dissabte 17: Família Ribé Portet   
Diumenge 18: Maria Calm   
Dimarts 20: Ana Cebollero Barfaluy i Jaume Vilatimó Ruvireta   
Dissabte 24: Coloma Soler   
Diumenge 25: Llorenç Vilaró   

 

Tinguem en compte... 
 

Domund: És avui, penseu-hi a l’hora de la  pregària i de la col·lecta. 

 

Despatx parroquial: Truqueu abans al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un 

correu a info@parroquiadecentelles.cat   

                        

Vida de la Parròquia  
 
Enterraments: El dia 11 Santi Musull Llusà de 80 anys d’edat. El dia 12 Ana Pino Canals de 

73 anys.                                        
                                     Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
 
 
 
1r curs de Catequesi: Feu arribar als pares i mares que 

vulguin que els seus fills  comencin la catequesi de preparació 
a la Comunió que poden trucar a la Parròquia  938 811 032  o 
bé al 650 443 432 per a concretar l’entrevista, fer la inscripció  i 
presentar-los el projecte de curs que tindrà un nou format degut 
a la situació sanitària de la Covid 19.  
 

 
 
 
 

 
Col·lectes.............................................................................................................. 264,17€ 
Donatiu Parròquia .................................................................................................80,00€ 
Càritas donatius: ...................................... ........................................................   100,00€      

 

Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies. 

 

Per a pensar  

 

Ara més que mai, hem  de tenir cura de la qualitat de les celebracions de l’eucaristia. Tot i els 
mitjans senzills de que disposem i les limitacions que comporta l’alerta sanitària, hem de 
procurar  que les celebracions tinguin qualitat en les lectures, els cants, les pregàries, l’homilia 
i el signes, de manera que afavoreixin una  participació entenedora i joiosa.                       

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

