
 
Diumenge 21 de durant l’any / C                                          Número 191 / 25 d’agost de 20 13 
 

 
Compartir l'experiència de la fe, donar testimoni 
de la fe, anunciar l'evangeli és el mandat que el 
Senyor confia a tota l'Església, també a tu, és un 
mandat que no neix de la voluntat de domini o de 
poder, sinó de la força de l'amor, del fet que 
Jesús ha vingut abans a nosaltres i ens ha donat, 
no una cosa seva, sinó tot ell, ha donat la seva 
vida per salvar-nos i mostrar-nos l'amor i la 
misericòrdia de Déu. Jesús no ens tracta com a 
esclaus, sinó com a homes lliures, amics, 
germans, i no només ens envia, sinó que ens 
acompanya, està sempre al nostre costat en 

aquesta missió d'amor. On ens envia Jesús? No hi ha fronteres, no hi ha límits: ens 
envia a tots. L'evangeli no és per a alguns sinó per a tothom. No és només per als que 
ens semblen més pròxims, més receptius, més acollidors. És per a tothom. 
 

De l’ homilia del Papa Francesc. Cloenda JMJ a Río 28.7.2013.  Text llegit en la 
pregària al claustre d’Escaladei el 22 .8.13 
 

Intencions de misses  

Dissabte 24 : Família Espuña Font 

Diumenge 25 : 10h Família Torán Aguilar 12h Comunitat Parroquial 

Dilluns 26 : Tomàs Lloret Llorca i Anna Roca Cruells.  Rosa Pujal Ollich 

Dimecres 28 : Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca 

Divendres 30 : Josep M. Relats i Ruaix (1r Aniv.) 

Dissabte 31 : Esposos Andreu Coll i Ramona Cruells 

Diumenge 1 : 10h Ramona Preseguer i Segimon Calm. 12h Ramon Codina i Antònia 

Vilar. 

 

Tinguem en compte... 

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

Dijous a les 8 del matí i diumenge a les 10h i a les 12h  

Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 



Vida de la parròquia  

 
Festa de Sant Llop,  Copatró de la Parròquia. Diumenge vinent, a les 10 missa, a les 
12 Missa solemne en honor del Sant.  
  
 
Sortida d’estiu : Tornem a Prades i Escaladei el dijous dia 5 de setembre de 2013  
                           Lloc de sortida: Plaça dels Àngels (davant la llar d’Infants). 
                           Hora de sortida:  9 del matí  
                           Arribada a Prades, visita al poble 
                           Dinar a Escaladei 
                           A les 4  Visita a la cartoixa d’Escaladei 
                           Arribada a Centelles entorn de les 10 del vespre.  
Encara us hi podeu apuntar.  Termini màxim diumenge dia 1 de setembre. Preu 36€.  
 
 
Dinar de germanor: Tal com vam anunciar serà el dissabte dia 7 de setembre a 2/4 
de 2 a  la Sagrera. Preu 13 €. Ja podeu comprar els tiquets fins el dia 1 de setembre a 
la Parròquia, Vins Parés, Antic Forn Riera i Fleca Pujadas. 
 
 
 
Col·lectes dissabte i diumenge . .......................................................................403,60€ 
                                                                                        Moltes gràcies! 
 
 
Per a pensar  
 
Des de Mans Unides us desitgem a tots unes bones vacances i com a cloenda una 
millor Festa Major.  Com hem fet els darrers 22 anys, estem preparant la Tómbola de 
la Solidaritat. 
 
La inauguració serà el proper dijous 29 d’agost a les 8 del vespre.  Us esperem a tots.  
Sense la vostra col·laboració la nostra feina seria estèril. 
 
Recordeu: Tómbola de la Solidaritat. Dies: 29-30-31 d’agost i 1 de setembre. 
 
Moltes gràcies. 

 

 

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


