
Diumenge XXI de durant l’any
 

Us hi esperem doncs. Dissabte  vinent a 2/4 de 2 de la tarda a la Sagrera. 
27 podeu adquirir el tiquet 
Preu 14€.   
 
 
 
Intencions de misses 

Dissabte 22 : Alberto López Muñoz

Diumenge 23 : 10h Difunts. 12h Ramon Codina Sala   

Dilluns 24: Esposos Dolors Puigdollers i 

Dimarts 25 : Tomàs Lloret i Anna Roca

Dimecres 26 : Família Torán Aguilar 

Divendres 28:  Agustí Vallduriola

Dissabte 29 : Família Espuña Font. Josep M. Relats i Ruaix (3r Aniv.)

Diumenge 30 : 12h Ramon Codina i Antònia Vilà
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Dinar de Germanor   
Si Déu vol dissabte vinent hi tornem. 
Ja fa uns  quants anys que portem a 
terme l’arrossada amb l’interès per fer 
d’aquest dinar de germanor una 
trobada àmplia, un centenar, d’amics 
de la parròquia, gent que vol compartir 
amb d’altres aquesta e
l’alicient de gaudir d’un bo
bona companyia entorn de la taula. 
Estem segurs que  actes com aquest 
ajuden a fer  comunitat, 
parròquia més viva i obe
Igual com el sopar de grups de final 
de curs ens ajuden a adonar
dimensió humana de la parròquia i del 
nombre de persones implicades o 
properes a ella. Abans de començar el 
curs i en ambient de Festa Major és 
més fàcil reunir-nos. S
comptant que el temps ens ajudi i se 
sumi a l’èxit de la trobada. 

issabte  vinent a 2/4 de 2 de la tarda a la Sagrera. 
 a la Parròquia, Vins Parés, Antic Forn Riera i Fleca Pujadas.

Intencions de misses  

: Alberto López Muñoz 

: 10h Difunts. 12h Ramon Codina Sala    
Dolors Puigdollers i Joan Ruvireta  

Tomàs Lloret i Anna Roca 

Família Torán Aguilar  

Agustí Vallduriola  

Família Espuña Font. Josep M. Relats i Ruaix (3r Aniv.)   

Ramon Codina i Antònia Vilà   

 
3 d’agost de 2015 

   
Si Déu vol dissabte vinent hi tornem. 
Ja fa uns  quants anys que portem a 
terme l’arrossada amb l’interès per fer 
d’aquest dinar de germanor una 

centenar, d’amics 
de la parròquia, gent que vol compartir 

aquesta estona amb 
l’alicient de gaudir d’un bon arròs i 
bona companyia entorn de la taula. 
Estem segurs que  actes com aquest 
ajuden a fer  comunitat, i fan la 

més viva i oberta a tothom. 
Igual com el sopar de grups de final 
de curs ens ajuden a adonar-nos de la 
dimensió humana de la parròquia i del 
nombre de persones implicades o 

Abans de començar el 
curs i en ambient de Festa Major és 

nos. Sempre, 
comptant que el temps ens ajudi i se 
sumi a l’èxit de la trobada.  

issabte  vinent a 2/4 de 2 de la tarda a la Sagrera. Fins el dia 
a la Parròquia, Vins Parés, Antic Forn Riera i Fleca Pujadas. 

   



Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre, 

dijous a les 8 del matí. Diumenge:  a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial : Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 

Vida de la parròquia  

Pelegrinatge a Terra Santa : Estem a punt de portar-lo a terme. Com que el nombre 
de centellencs inscrits no era suficient hi va gent de fora. Serà del dia 2 al 9 de 
setembre. 
Misses : Per això aquella setmana a la Parròquia a les 8 del vespre es farà la 
celebració de la Paraula i Comunió els dies feiners. El dissabte 5 de setembre hi haurà 
la missa anticipada a les 8 del vespre. El diumenge dia 6 de setembre no hi haurà 
missa a les 10 només n’hi haurà a les 12 del migdia. I el dia 8 de setembre, festa de la 
Mare de Déu del Socós hi haurà missa a la Capella del Socós a 2/4 de 9 del matí.  
La missa pels difunts que en el programa de la Festa Major està anunciada pel dia 2 a 
les 8 es farà el diumenge dia 6 a les 12 del migdia.  
 
Portes obertes a la Sala–Museu de l’església parroq uial de Santa Coloma de 
Centelles 
Diumenges 23 i 30 d’agost i dia 1 de setembre, de 11 a 12h, de 13 a 14h, 18 a 20h. 
 
Residència Sant Gabriel : Dissabte vinent, últim de mes, hi haurà missa a les 5 tarda. 
 
Inscripcions a la Catequesi curs 2015-16 : Us avancem els dies i hores d’inscripcions 
a la catequesi: Dl 14, dm 15, dc 16 i dj 17 de setembre de 2/4 de 5  a les 6 de la 
tarda al despatx parroquial.  
 
Enterrament : El dia 17 Mercè Colom Capdevila de 48 anys d’edat.    
    Que descansi en la Pau del Senyor!   
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................514,18€ 
Full i Espurna .......................................................................................................46,79€  
                                                                                   Moltes gràcies! 
Per a  pensar  
 
La comunió dominical als malalts  
La comunitat cristiana que prega  i celebra l’Eucaristia no oblida els malalts  o 
persones impedides que no poden assistir a la celebració. És el cas de  persones que 
estan ingressades  en hospitals o clíniques, residències o estan impedides a casa. Per 
això,  és bo i recomanable pregar per ells i facilitar-los la participació a la comunió 
eucarística.  
El ritual de la Sagrada Comunió i del culte al misteri eucarístic fora de la missa preveu  
que la comunió pugui ser distribuïda per laics, tant dins la missa com fora d’ella. Rebre 
la comunió els diumenges a casa o a la residència és un signe que la comunitat no els 
oblida  i prega per ells. Hi ha una vinculació  entre la comunitat  que el diumenge 
celebra l’Eucaristia  i les persones impedides que reben la comunió: és un digne d’unió 
i de comunió entre els membres de la comunitat cristiana.  
                                                                              Comissió de Litúrgia del Bisbat de Vic 

 
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 

I també amb el domini .com  


