Diumenge XXV de durant l’any / C

Número 664 / 18 de setembre de 2022

I LA CONFIRMACIÓ, QUÈ?
Aquesta setmana els nois i noies que van fer la Comunió fa cinc anys rebran aquesta
carta convidant-los a pensar en la Confirmació i, si ho volen, a preparar-se.
Animeu-los!

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 rebre la
Confirmació. Parla’n amb els teus pares i amics i si et vols preparar i confirmar-te
posa’t en contacte amb la Parròquia. Pots trucar al 938 811 032 o escriure un
correu a info@parroquiadecentelles.cat
Amb els/les qui us interesseu farem el programa de curs i buscarem l’horari més
adequat a les vostres possibilitats.
Potser només vols saber què farem perquè no tens clar que és la Confirmació i no
saps si et confirmaràs o no. Truca igualment o escriu-nos.
Si algun teu amic o amiga no ha rebut aquesta carta i vol venir pots convidar-lo, és
clar.

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: Aquesta setmana cada dia a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les
20 h. Diumenge a les 11h.

Intencions de misses
Dissabte 17: Difunts Família Dorca Serra. Ramon Casaldàliga Pujol
Diumenge 18: Francisco Reixach i Dominga Coll.
Dissabte 24: Pere Rovira Magem (2n Aniv.) Anton Carrera i Antònia Calm
Diumenge 25: Tecla Castells i Remei Castells. Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel i
Sergio Peláez

Vida de la Parròquia
Celebració exequial: El dia 16 Josep Giol i Mas de 94 anys d’edat.
Que descansi en la pau del Senyor!
Full i Espurna: A partir del primer diumenge d’octubre, si els voleu, els heu de demanar per
subscripció. Podeu fer-ho fins diumenge vinent. Preu per aquest trimestre : 15€. Si només
voleu un dels dos: 10€. Els que rebeu l’Espurna telemàticament, podeu confirmar o no la
vostra voluntat de seguir rebent-la i, en cas afirmatiu, com que no podreu fer el donatiu a la
caixeta del cancell, podeu també fer-lo directament quan us inscriviu.
31ª Tómbola de Mans Unides: Vàrem recaptar 6.028,35€. Agraïm i molt, a tothom, la vostra
generositat. Aquest any, per primera vegada, vam haver de tancar abans d'hora per haver
acabat totes les butlletes. El premis del sorteig també ja han estat entregats.
Col·lectes dissabte, diumenge ............... ............................................... .......... 281,75€
Full i Espurna............................................................................................. .......
33,52€
Col·lecta missa a la capella de Sant Antoni......................................................... 44,28€
Donatiu de l’associació de Sant Antoni any 2022.............................................. 40,00€

Per a pensar
La sequera fa aflorar un capitell romànic de Sant Pere de Casserres
Amb la baixada del nivell del pantà de Sau per la sequera, s’ha trobat el que sembla
un capitell romànic del monestir de Sant Pere de Casserres, a les Masies de Roda.
Es va trobar una pedra amb "una forma diferent" i un cop observada atentament sembla que
ha de ser del monestir de Casserres. Ara, els experts han de confirmar si es tracta d'un
capitell o del peu d'una columna (N.D.)

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat
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