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Un món nou, projecte comú
Properament recordarem, com cada any, que al món no
tothom ho passa bé, que ni tant sols són reconeguts els
seus drets a viure i viure amb dignitat.
Cada segon diumenge de Febrer, amb motiu de la
CAMPANYA CONTRA LA FAM intentem agermanar-nos,
fent nostres els problemes, i les alegries d'aquells que no
estan a prop, però que sabem ens necessiten. Ens
necessiten ells i els necessitem nosaltres, perquè dia a dia
som coneixedors d'actituds dignes de respecte i admiració.
Podem avançar-vos que aquest proper dijous dia 6 a les 7
de la tarda tindrem la visita de la missionera Maria Núria Solà, que podrà explicar-nos
de viva veu, la feina i l'ajuda que fa Mans Unides.
D’altra banda, com a grup de Mans Unides Centelles ens agradarà reunir-nos per
poder revisar els molts projectes que durant aquest últim any hem portat a terme. Això
ho farem el diumenge 9 a la Sala La Violeta. Com sempre esperem que ens doneu
suport amb la vostra presència en els dos actes que hem preparat.
MANS UNIDES

Intencions de misses
Dissabte 1: Comunitat Parroquial
Diumenge 2: 10h En acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Ajuda. 12h Miquel
Xuriach Ausiró (1r Aniv.)
Dilluns 3: Mn. Josep M. Morera
Dissabte 8: Comunitat parroquial
Diumenge 9: 10h Valentí Fossas. 12h Maria Sarrà

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts i dissabte missa a les 8 del
vespre. Dimecres a les 8 del matí. Dijous no hi ha missa a la Parròquia. Divendres
Celebració de la Paraula i Comunió i diumenge a les 10 i a les 12.
Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
Càritas: Dijous de 5 a 8 de la tarda.

Vida de la parròquia

Enterraments: El dia 27 Mariano Ayza i Salada de 83 anys d’edat. Joan Mas i Bonet
de 81 anys. El dia 1 de febrer Ventura Fernández Fernández de 71 anys d’edat.
Que descansin en la Pau del Senyor!

Àmbit solidari: Càritas necessita 2 estufes de butà i una taula i cadires per al
menjador.

Reforç escolar: Necessitem voluntaris per fer classe de reforç escolar a un grup petit
de nens de primària un dia i una hora a la setmana (dilluns de 4:30 a 5:30 de la tarda).

Col·lecta dissabte i diumenge.........................................................................347,61€
Moltes gràcies

Comptes de la Parròquia 2013
Total despeses: 51.393,48 euros
Total ingressos: 47.796,93 euros
Saldo: -3.596,55 euros

Per a pensar
Noteu que
Tot i que hem recollit menys en les col·lectes, els ingressos gairebé són els mateixos
que l’any passat, cosa que hem d’agrair, tenint en compte la situació econòmica que
vivim.
Les despeses han augmentat molt degut a les obres extraordinàries que hem portat a
terme aquest any. L’any passat aquesta partida no hi era. D’aquí el dèficit.
Us agraïm la vostra ajuda i continuem demanant-la, ja que amb això millorem els
espais, paguem la calefacció, que suposa una forta despesa, i podem mantenir el
servei pastoral i col·laborar al fons comú diocesà. A tots, moltes gràcies!

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. També amb el domini .com
(www.parroquiadecentelles.com)

