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Germans nostres 
 
Germans nostres, que esteu en el primer món. 
Perquè el seu nom no sigui blasfemat,  
perquè vinguí a nosaltres  el seu regne 
i es faci la seva voluntat, no només al cel, sinó també a la terra: 
Respecteu el nostre pa de cada dia, 
renunciant vosaltres a l’explotació diària. 
No us entossudiu a cobrar-nos el deute que no hem contret                                                      

                                                     i que us van pagant els nostres infants,  
                                                     els nostres famolencs, els nostres morts. 
                                                     No caigueu més en la temptació del guany,  
                                                     del racisme o de la guerra; 
                                                     que nosaltres mirarem de no caure 
                                                     a la temptació de l’odi o de la submissió. 
                                                     Ans deslliureu-nos, els uns als altres, de qualsevol mal. 
                                                     Que només així  podrem  resar plegats l’oració de família 
                                                     que el  germà Jesús ens va ensenyar:  
                                                     Pare nostre, mare nostre, que esteu al cel i a la terra.  
 
                                                                                                                       
                                                                                                                  Pere Casaldàliga   

 

Intencions de misses 

Dissabte 18: Esposos Giol Minguet   

Diumenge 19: 10h, Maria Calm Preseguer  (23 Aniv.) 12h  Agustí Vallduriola 

Dilluns 20: Esposos Maria Rusiñol i Joan Toy  

Dissabte 25:  Comunitat parroquial 

Diumenge 26: 10h, Joan Rigola i Maria Aregall 12h  Família Toran Aguilar 

 

Tinguem en compte... 

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

les 8 del matí. Diumenge missa a les 10 i a les 12.  

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

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 



Vida de la parròquia 

Missa Familiar: Serà diumenge vinent, últim de mes, a les 12 del migdia. La prepararem 
dimarts a les 9 del vespre. 
 
Catequesi: 
Catequesi 2n curs: Dimarts a ¼ de 6 de la tarda, grups  de nens i nenes  
            Reunió de preparació de la Missa Familiar : dimarts a les 9 del vespre   
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda. 
Catequesi de Confirmació: Divendres a de 5 de la tarda  
 
Enterraments: El dia 13 Julio Espuña Canet de 92 anys d’edat. El dia 17  Manuel Cañada 
Ureña de 92 anys.    Que descansin en la pau del Senyor! 
 
Full Diocesà:  Com que tornen a sobrar fulls el diumenge reduirem la demanda, així també 
disminuirem la diferència entre el que hauríem de recollir a la caixeta  i el que recollim. Els 
que us agrada de tenir-lo, mireu d’agafar-lo  abans no s’acabin i sempre que pugueu aboneu 
el que costa. També  podeu demanar que us el guardem setmanalment. Moltes gràcies. 
 
   

2n cicle de Cinema: Divendres 24 de febrer a les 9 del vespre  
La història de Marie Heurtin  
Una pel·lícula de Jean-Pierre Améris. 
Actores: Isabelle Carré, Ariana Rivoire 
Basada en una història real viscuda a França a finals del segle XIX.  
Sinopsis:  Marie Heurtin de catorze anys, és sorda i cega de naixement i 
és incapaç de comunicar-se. Els seus pares la porten a l’Institut Larnay, 
especialitzat en l’educació de nenes sordes. Malgrat l’escepticisme inicial, 
la germana Marguerite acull aquesta noia i fa tot el possible per treure-la 
de la foscor  i caminar cap a la llum.   

 
 
Trobada de formació per als lectors: Dissabte 25 de febrer a 
les 10 del matí a l’església. Amb el mestratge de la Montserrat 
Grau.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per a pensar  
Vivim per servir i ajudar a viure 

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

