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Benvingut/da a la Confirmació 
 

 
 

Aquesta setmana hem convidat a preparar-se per a la Confirmació als nois i noies 
que fa cinc anys van fer la Comunió, amb aquesta carta. Però la invitació no només 
va  adreçada a ells, sinó a tothom qui ho vulgui. Per això la publiquem aquí.  
 
Benvolgut /da 
Fa cinc anys vas fer la Primera Comunió i per preparar-te vas venir a la catequesi. 
A la Comunió i al Bateig t’hi van acompanyar els pares perquè són els primers 
sagraments que rebem quan encara som petits.  
Ara que ja decideixes moltes coses pel teu compte et convidem a pensar en la 
Confirmació. Parla’n amb els teus pares i si et vols preparar, aquest any buscarem la 
manera de fer-ho, encara que no pugui ser presencialment sempre. Pots trucar a la 
Parròquia  938 811 032,  al mòbil 650 443 432 o escriure un correu a 
info@parroquiadecentelles.cat i per dir que t’interessa. I a partir d’aquí ens posarem 
en contacte per començar el treball.  
Si algun teu amic o amiga no ha rebut aquesta carta i vol afegir-s’hi,pots convidar-lo, 
és clar. 

 
    

mailto:info@parroquiadecentelles.cat


Tinguem en compte... 
Despatx parroquial 

Truqueu abans al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un correu a 

info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses 
Horari d’hivern: Aquesta setmana dilluns a les 11 del matí. Dimarts,dimecres, dijous  i 

divendres a les 19h. Dissabte missa anticipada a les 19h. Diumenge a les 11 h.  

  

Intencions de misses 

Dissabte 30: Miquel Yespes Solà (14è Aniv.). Maria Casadesús. En acció de gràcies pels 50 
anys de matrimoni.  
Diumenge 31, a les 11 del matí: Pere Curto i Pilar Vivet . No hi ha missa al vespre. 
Dilluns 1. Tots Sants. A les 11 del matí: Mercè Sala Bou. Carme Bellavista i Francisco Font  
Dimarts 2, a les 7 del vespre: Tots els difunts   
Divendres 5, a les 7 del vespre: Josep Criach Cirera  
Dissabte 6, a les 7 del vespre: Pilín Giol 
Diumenge 7, a les 11 del matí: Ton Carrera i Antonia Calm.  
.   
Vida de la Parròquia  

   
Canvi d’hora: Tingueu present que amb el canvi d’hora avancem la missa dels vespres una 
hora. Serà a les 19h. També l’anticipada dels dissabtes. El diumenge igualment com ara, serà 
a les 11 del matí.    
 
Festa de Tots Sants: A les 17 h pregària per tots els difunts al Cementiri.  
 
Missa Familiar: Serà diumenge vinent dia 7 de novembre a les 11 del matí. 
 
Consell Pastoral: Dijous dia 4 a les 20h. 
 
Enterraments: El dia 24 Araceli Najar Capel de 89 anys d’edat. El dia 27 Assumpta Caralt 
Pou de 93 anys.                                            Que descansin en la Pau del Senyor. 
 
Col·lecta Germanor:  Segons informa el Full Diocesà es farà diumenge vinent dia 7. 
 
Col·lecta Domund ....................................................................................... 348,25€ 
Donatius Parròquia  ..................... ...............................................................345,00€ 
Donatiu Càritas............................................................................................  100,00€ 
                                                                         
Tot i que no podem passar la col·lecta us agraïm molt que deixeu el vostre donatiu a les 
caixetes de l’entrada / sortida de l’església.  Moltes gràcies! 

               
Per a pensar  
   

Diguem prou. Ningú sense llar. Protecció social per a tothom. 

Aquest és el  missatge de Càritas en la Campanya  de persones sense llar que celebrem avui. 

Podeu trobar més informació al cancell de l’església. 

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

