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La missa de familiar
No volem deixar perdre la Missa
Familiar que ja fa anys anem celebrant
a la nostra parròquia, especialment
pensada per ajudar als pares que volen
iniciar els seus fills a la celebració de
l’eucaristia. Aquest any, però. la situació
sanitària ens demana adaptar-la a les
condicions del moment.
Tenia tot el sentit que aquesta missa
fos participada per tota la comunitat i,
per tant, celebrada en el mateix horari
de l’eucaristia dominical. Això permetia
fer arribar a tothom l’escalf de la
participació dels petits i dels pares i
catequistes. Ara ens ho perdrem,
perquè farem la missa familiar per als
pares i nens de catequesi a una hora
diferent de la que celebrem el diumenge
a les 11 del matí. Per dues raons: evitar
que els nens i nenes estiguin en
contacte amb les persones grans,
majoritàries a la celebració del
diumenge, i preservar l’aforament, que
com veieu va variant, i no trobar-nos un
dia sense espai per a tothom. Això ha fet que els pares puguin triar l’hora que els va
millor i han escollit majoritàriament el diumenge a les 12 del migdia, Mirarem de
mantenir la freqüència mensual i la primera serà el diumenge dia 8 de novembre a les
12 del migdia.
Abans de fer aquest canvi n’hem parlat amb les famílies que han inscrit els petits a la
catequesi amb el compromís també de ser-hi presents i fer de la celebració de a
missa un element més de la catequesi de preparació a la Comunió.

Missa dels dies feiners. Canvi d’horari.
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 7 del vespre. Dijous no hi ha missa. Dissabte
missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.

Intencions de misses
Dissabte 24: Coloma Soler
Diumenge 25: Llorenç Vilaró
Dilluns 26: Família Toran Aguilar
Dimarts 27: Família Vallmitjana Benet
Divendres 30: Maria Casadesús. Miquel Yespes Solà (13è Aniv.)
Dissabte 31: Comunitat parroquial
Diumenge 1: Esposos Joan Vall·llovera i Lurdes Roca. Mercè Sala Bou. Carme Bellavista i
Francisco Font.

Tinguem en compte...
Horari misses
Canvi d’horari de les misses dels dies feiners: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les
7 del vespre. Els dijous habitualment no hi ha missa.
Horari missa anticipada: Dissabtes a les 8 del vespre.
Horari missa diumenge: A les 11 del matí.

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
Reunió de catequistes: Dijous dia 29 a les 5 de la tarda a la sala parroquial.
Enterrament: El dia 24 Montse Canal Caralt de 60 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Festa de Tots Sants: Pregària per tos els difunts al cementiri, diumenge vinent a les 5 de la
tarda, a l’aire lliure, respectant la distància entre els assistents..
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 i donatius............................................................................................. 527,15€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies.

Per a pensar
El Senyor, al “recinte” dels nostres temples, cada dia ens interpel·la i ens fa una crida. Ens
qüestiona i ens anima. I ens assegura que intervé, que confia en nosaltres per anar fent
visible aquest Regne de Déu.

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

