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 Altra vegada l’horari de misses    

 

 
 

En parlàvem fa pocs dies, però la situació que tenim ens hi porta de nou. El toc de 
queda o confinament nocturn que ara vigeix,  hi serà encara  la nit de Nadal?  Aquest 
és un interrogant que tenim al davant i  que ens porta a avançar-nos al que pugui 
venir. Si fos encara vigent no podríem fer la Missa del Gall la vigília de Nadal a les 12 
de la  nit. Per això convé que tots els que solíeu participar-hi i els qui penseu afegir-
vos-hi hi digueu la vostra. Quina hora et sembla millor per celebrar la missa de 
vigília del Nadal? Escoltarem totes les propostes que  arribin a la Parròquia fins la 

primera setmana de desembre i, a partir d’aquí, anunciarem un nou horari, 
independentment de la situació sanitària i normativa que en aquell moment tinguem. 
Igualment pel que fa a la missa anticipada dels dissabtes al vespre, hi ha qui troba 

que també s’hauria d’avançar l’hora de celebració com hem fet en les misses dels 
dies feiners, més ara que la gran majoria de comerços del poble estan tancats el 
dissabte a la tarda. Per això, també us demanem el vostre parer per no imposar-vos 

un horari que us dificulti l’assistència a l’eucaristia. Feu-nos-el arribar també i el 
tindrem en compte per si hem de fer canvis. Moltes gràcies. 

   



Missa dels dies feiners.  

 

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 14: Dolors Sala Bou. Pere Espuña Font (14è Aniv.) Julio Acín Lobato (15è Aniv.)   
Diumenge 15:  Francisco Serret Roca (4t Aniv.) Estrella Saus Espuña (1r Aniv.). Isidoro 

Chavez. Enric Aregall Estebanell. Martí Morell Mas. Família Calm.  
Dissabte 21: Comunitat parroquial    
Diumenge 22: Esposos Ramon Miró Escarrà i Estrella Saus Espuña.. Maria Calm.  

 

Tinguem en compte... 

 

Aforament a l’església: Aquests dies tornem a reduir-lo al 30%. No  el superem pas, 

però habitualment som més participants a la missa del diumenge. Tingueu-ho present. Moltes 

gràcies. 

 

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 8 Pere Creus Susany de 62 anys. El dia 10  Pere Curto Jutglar de 90 

anys d’edat. El dia 12  Ana Díaz Garrido de 61 anys.  
                                      Que descansin en la Pau del Senyor! 
Càritas Parroquial: Reunió dilluns dia 16 a les 19,30h.  

 
Col·lectes i donatius .............................................................................................572,97€ 
Càritas................................................................................................................      100,00€ 
 
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. El necessitem. 
Gràcies.   

 

Per a pensar  

“Meditació de novembre” Narcís Comadira  

 

Ah, novembre dolcíssim, acompanya’m 

i recorda sovint aquestes coes. 

Tu te’n vas, ho saps bé, i res no et torba 

de viure intensament totes les hores. 

Jo també vull fugir de vagues pors, 

he apostat per la vida i cal que guanyi. 

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

