
 
Diumenge 7 de durant l’any / A                                          Número 217 / 23 de febrer de 2 014 
 
La parròquia en assemblea  

 
Encara que no ho sembli estem en assemblea. La nostra Parròquia de Santa Coloma 
s’ho ha proposat com a treball d’aquest curs i ja estem a la meitat. El primer trimestre 
va ser el temps que ens vam donar per a recollir totes les valoracions, informacions i 
propostes dels diversos grups de la Parròquia, de la gent que hi assisteix i hi participa 
però no està en cap grup i dels qui sense participar-hi habitualment ens han volgut fer 
arribar la seva aportació. En total una quinzena de grups; 20 respostes al qüestionari 
individual al cancell de l’església i una trentena de respostes d’altres persones a qui 
hem demanat la seva aportació. A tots moltes gràcies.   
Ara sembla que no fem res, però és el temps que necessita el Consell Pastoral per fer 
el buidat de tot aquest material. El dels grups ja està fet i ara toca treballar les 
respostes dels altres dos sectors. Un cop fet això, ja podrem presentar el treball a fer 
en la Plenària que encara no té data assignada, perquè tothom qui vulgui hi pugui 
participar. Recordem que vam situar-ho a l’entorn de Pasqua.  
Animeu-vos, doncs, a prendre-hi part, ja que el treball que es faci en l’Assemblea ha 
de marcar el camí dels propers anys a la nostra Parròquia.   
 

Intencions de misses  

Dissabte 22 : Montserrat Tuneu  

Diumenge 23 : 10h a la Mare de Déu de l’Ajuda en acció de gràcies. 12h Maria Calm 

(20è Aniv.) 

Dilluns 24 : Joana i Helena 

Dimarts 25 : Ànimes 

Dimecres 26 : Família Torán Aguilar 

Dissabte 1 : Oleguer Font 

Diumenge 2 :  10h Joan Puigdollers i família. 12h En acció de gràcies.  

 

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.  

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  

Catequesi familiar : Aquesta setmana dilluns o dimecres pares i mares segons el grup 
a les 9 del vespre.  
  
Enterraments : El dia 18 Angelina Fernández Arenas de 83 anys d’edat. El dia 21 Jordi 
Castellar Cors de 84 anys. El dia 22 José Cañizares Cano de 82 anys.  
                                                                      Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Missa en acció de gràcies : Les germanes Missioneres dels Sagrats Cors  celebrem 
amb goig el bicentenari del naixement de la nostra fundadora Sor Maria Rafaela. Us 
convidem a donar gràcies a Déu a l’eucaristia de diumenge dia 2 de març  a les 12 del 
migdia. 
 
Proclama matrimonial : Preparen el seu casament en Jordi Cestero Carreira, fill de 
Manuel i Carmen, nascut a Vic i veí de Centelles amb l’Eva Sanz Martínez, filla de 
Ramon i Eva, nascuda a Barcelona i veïna de Centelles.   
 
Col·lecta dissabte i diumenge ........................................................................268,42€ 
                                                                Moltes gràcies  
Per a pensar  
 

 
Credo de la joventut  

CREC EN DÉU,  
creador d'un món que no està acabat encara, 
d'un món que és aquí, i aquí ha de continuar; 

que no promulga plans 
en els quals no puguem participar. 

 
CREC EN DÉU 

que no ha dividit els homes en pobres i rics, 
savis i ignorants, 
amos i esclaus. 

 
CREC EN JESUCRIST, 

que visqué la situació del món 
i s'hi va comprometre. 

El prenem per model únic però fa por 
que Ell no hagi mort inútilment 

perquè no vivim com Ell visqué, 
perquè sovint traïm el seu missatge. 

 
CREC EN L'ESPERIT 

que Jesús va enviar al món. 
 
 

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

(www.parroquiadecentelles.com)  


