
Diumenge 3 de durant l’any 
 
 
La unitat dels cristians 

Aquest
cristians. 
Per damunt de les misèries del nostre egoisme, de les limitacions 
de les nostres estructures confessionals, que sempre volem 
considerar els “germans separats” com “els altres”, Déu en la seva 
Misericòrdia manifestada en Jesús ens fa comprendre que hem de 
r
Són moltes les coses que ens podrien acostar si no hi poséssim 
reticències que ens dificulten sentir
Crist; són molts els gestos que podríem fer i que fem que ens
porten  a la unitat i ens fan descobrir el que és essencial a la 

nostra fe cristiana; serien molts els punts de contacte entre les diverses
cristianes si no ens entrebanquéssim amb petiteses. 
tots siguin u ... perquè el món cregui que Tu m’has enviat”, perquè no en fem cas. 
hi i treballem-hi, doncs.  
 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana dilluns, dimarts, di

del vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.

Despatx parroquial : Dimarts de les 4 a 2/4 de 6. 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda

 

Intencions de misses

Dissabte 23 : Miquel Xuriach i família

Diumenge 24 : 10 h. Celebració de la Paraula i Comunió.

Dilluns 25 : Coloma Vallmitjana Benet

Dimarts 26 : Ànimes   

Dimecres 27 : Tomàs Puigbó i Rosa Rusiñol

Dijous 28 : Ànimes 

Divendres 29 : Ànimes  

Dissabte 30 : Comunitat Parroquial

Diumenge 31 : 10h A la Mare de Déu de l’Ajuda.  12h 

Diumenge 3 de durant l’any / C                                         Número 317 / 24 de gener

 

Aquesta setmana  estàvem convidats a pregar  per la unitat dels 
cristians.  
Per damunt de les misèries del nostre egoisme, de les limitacions 
de les nostres estructures confessionals, que sempre volem 
considerar els “germans separats” com “els altres”, Déu en la seva 
Misericòrdia manifestada en Jesús ens fa comprendre que hem de 
retrobar el veritable camí: l’amor de Déu manifestat en Jesucrist.
Són moltes les coses que ens podrien acostar si no hi poséssim 
reticències que ens dificulten sentir-nos veritables deixebles de 
Crist; són molts els gestos que podríem fer i que fem que ens
porten  a la unitat i ens fan descobrir el que és essencial a la 

nostra fe cristiana; serien molts els punts de contacte entre les diverses
cristianes si no ens entrebanquéssim amb petiteses. És massa clar el desig de Jesús: “Que 
tots siguin u ... perquè el món cregui que Tu m’has enviat”, perquè no en fem cas. 

inguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissa

del vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12. 

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6.  

Dijous de 5 a 8 tarda.  

Intencions de misses  

Miquel Xuriach i família 

Celebració de la Paraula i Comunió. 12h Balbina Vall Planas.

Coloma Vallmitjana Benet  

Tomàs Puigbó i Rosa Rusiñol   

Comunitat Parroquial 

A la Mare de Déu de l’Ajuda.  12h Família Sallent Gallifa
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pregar  per la unitat dels 

Per damunt de les misèries del nostre egoisme, de les limitacions 
de les nostres estructures confessionals, que sempre volem 
considerar els “germans separats” com “els altres”, Déu en la seva 
Misericòrdia manifestada en Jesús ens fa comprendre que hem de 
etrobar el veritable camí: l’amor de Déu manifestat en Jesucrist. 

Són moltes les coses que ens podrien acostar si no hi poséssim 
nos veritables deixebles de 

Crist; són molts els gestos que podríem fer i que fem que ens 
porten  a la unitat i ens fan descobrir el que és essencial a la 

nostra fe cristiana; serien molts els punts de contacte entre les diverses confessions 
És massa clar el desig de Jesús: “Que 

tots siguin u ... perquè el món cregui que Tu m’has enviat”, perquè no en fem cas. Pensem-

vendres i dissabte a les 8 

Balbina Vall Planas.  

Família Sallent Gallifa.  



Vida de la parròquia  

 
 

Catequesi Familiar : Nens i nenes dilluns o dimarts  a ¼ de 6 de la tarda segons el grup. 
 
Consell Pastoral : Dilluns a les 9 del vespre. Començarem a 2/4 amb una pregària a la 
Capella dels Dolors, oberta a tothom. 
 
Càritas Parroquial: Reunió  de l’equip dimarts a les 9 del vespre 
 
Consell d’Economia i Patrimoni : Reunió dimecres a 2/4 de 7 del vespre 
 
Catequesi de Confirmació : Dijous a les 7 de la tarda. 
 
Missa Familiar : És diumenge vinent a les 12. 
 
Sala Museu : Les col·lectes d’avui i diumenge vinent hi van destinades. Gràcies per la vostra 
ajuda.                         
                                                                                                
Pessebre 2015 : Podeu visitar encara a l’església els diorames que han fet els nens i nenes 
de Catequesi amb la col·laboració i mestratge de Norbert Gómez i que han obtingut el 3r 
premi del Concurs de l’Associació de pessebristes de Centelles.   
 
 
 
Per a pensar 
 
  
LES OBRES DE MISERICÒRDIA, AVUI. 
8. Ensenyar al qui no sap. No es tracta de donar lliçons a ningú. Moltes vegades és millor 
que et deixis ensenyar, que sàpigues  escoltar i agrair el que has après. Ensenya, sí, qui no 
sap, però fes-ho sempre sense humiliar-lo i gratuïtament! 
 

 
 

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


