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És Sant Jordi 

Sant Jordi fa olor de roses, de llibres i de país. La festa que ens fa 
sortir al carrer, que ens fa pensar en l’altre mitjançant la rosa que 
regalem, que ens convida a la lectura i a refermar el nostre país, la 
llengua, el tarannà, tot el que fa la nostra vida, les nostres inquietuds 
i anhels, el que ens fa sentir poble, acollidor i emprenedor, que fa del 
treball i l’esforç una nació viva amb una llarga història i amb nous 
reptes per endavant i amb un fort  anhel de llibertat. Lluitant per 
aconseguir noves fites, sempre pacíficament i respectant la voluntat 
de tots els que formem aquesta Catalunya que estimem i que volem 
no adormida i petrificada, sinó viva, treballadora, que vol un futur 
millor. Que sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat ens ajudin a 
descloure aquelles roses que fan olor de humanitat, de cultura, de 
llibertat i obertura als altres i que ens mantinguin ferms al servei 
d’aquest poble. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 22: Esposos Giol Mas   

Diumenge 23: 10h.Jordi Pujol Albanell. 12h Maria Calm Preseguer   

Dilluns 24: Ramon Pla Parés (1r Aniv.) 

Dimarts 25: Xavier Canamasas i Maria Oliva    

Dimecres 26: Família Toran Aguilar   

Dijous 27: Maria Casamitjana  

Divendres 28: Ramon Llohis 

Dissabte 29: Família Ribé Portet 

Diumenge 30: 10h. Nativitat Cuberta Baulenas. 12h Assumpció Buscà   

 

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 4 a 2/4 de 6 de la tarda 
 
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 

 

Foto del retaule de  

Sant Jordi de Pere Niçard, 

al Museu Diocesà de 

Mallorca.  



Vida de la parròquia 

 
Consell Pastoral: Dilluns a les 9 del vespre. Mitja hora abans pregària oberta a tothom a 
l’església. 
 
Catequesi 
Catequesi Familiar: Dilluns i dimarts a ¼ de 6 de la tarda 
Catequesi 2n curs: Dilluns i dimarts a ¼ de 6 de la tarda  
Catequesi de postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda 
 
Missa Familiar: Serà diumenge vinent dia 30 a les 12 del migdia. La prepararem dimarts dia 
25 a les 9 del vespre.    
 
Mans Unides: Reunió dijous 27 a les 7 de la tarda. 
 

4rt Cicle de Cinema: Divendres, 28 d’abril, a les 9 del vespre, a la Sala 
Mn. Esteve. Títol: “Un paseo por las nubes”, film nordamericà, del 1995, 
amb Keanu Reeves i Aitana Sánchez-Gijón, dirigida per Alfonso Arau. 
Drama romàntic entre un soldat americà i la filla d’un vinyater.   
 
 
50è Pelegrinatge a Lurdes: Del 17 al 21 de juny de 2017. Inscripcions  
del 18 d’abril al 31 de maig. 
 
Enterrament: El dia 16 Jaume Planesas Marsal de 86 anys d’edat.                                                                                   

Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Record i homenatge a  Mn. Josep Esteve: Aquest cap de setmana tenen lloc a Centelles 
diferents actes  en record i homenatge a Mn. Esteve, estimat per molts centellenc i 
centellenques. Divendres la presentació del llibre  Amistat i compromís amb Centelles i 
dissabte al matí la passejada poètica. Les noves tecnologies permetran accedir sempre que  
vulguem a la seva obra des de diversos indrets del poble. Una iniciativa que agraïm.  
   
Col·lecta de la setmana passada .................................................................................603,88€                         
Full i Espurna:..................................................................................................................63,47€   
Almoina Penitencial: ..................................................................................................... 80,00€  

Moltes gracies! 
 
 
 

Per  pensar 
 
 
La lectura és una eina civilitzadora que pot ajudar  a frenar l’avenç de la barbàrie  líquida.  
 
Llegir és la millor manera de ser millors i més savis, més comprensius, més persones i ens 
ajuda  a ser feliços. 

   
 

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

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Keanu%20Reeves
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aitana%20S%C3%A1nchez-Gij%C3%B3n
http://www.parroquiadecentelles.cat/

