
Diumenge 2 de Pasqua / A                                                      Nú
 

 
Avui diumenge dia 27 d’abril de 2014

Et vam demanar que ens ajudessis en el treball previ, 

ara et convidem especialment al ple de l’A

                                                         

 

 

Intencions de misses 

Dissabte 26 : Mn. Ramon Mata  Albanell (1r Aniv.) Lurdes Ricart (28è Aniv.) 

Diumenge 27 : 10h Família Relats Ruaix. 12h Montser

Dilluns 28: Família Vall·llovera i Roca

Diumenge 4 : 10h Esposos R

Fábregas  

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses: Aquesta setmana

Dijous, divendres i dissabte 

Diumenge missa a les 10 i a les 12. 

Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
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ASSEMBLEA  PARROQUIAL 

SANTA COLOMA DE CENTELLES 

2013-2014  

Avui diumenge dia 27 d’abril de 2014 

a les 5 de la tarda a l’església  

ASSEMBLEA PARROQUIAL  

  

Et vam demanar que ens ajudessis en el treball previ, 

ara et convidem especialment al ple de l’Assemblea parroquial.

 

                                                         El Consell de Pastoral

Intencions de misses  

: Mn. Ramon Mata  Albanell (1r Aniv.) Lurdes Ricart (28è Aniv.) 

: 10h Família Relats Ruaix. 12h Montserrat Tuneu 

Família Vall·llovera i Roca 

10h Esposos Ramon Sala i Teresa Aregall. 12h Montserrat Ricart 

Tinguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns, dimarts i dimecres a les 8 del vespre. 

bte Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre.

les 10 i a les 12.  

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

 
7 d’abril  de 2014 

Et vam demanar que ens ajudessis en el treball previ,  

ssemblea parroquial. 

El Consell de Pastoral     

: Mn. Ramon Mata  Albanell (1r Aniv.) Lurdes Ricart (28è Aniv.)  

Montserrat Ricart 

a les 8 del vespre. 

Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre. 



Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia. 
 
Aplec a Puigsagordi : El dia 1 de maig a les 11 del matí missa al Turó de Puigsagordi 
en el marc de l’Aplec.  
  
Dissabte vinent: Dia 3 de maig no hi haurà missa a les 8 del vespre però sí que hi 
haurà la Celebració de la Paraula i Comunió a la mateixa hora. El diumenge dia 4 
missa a les 10 i a les 12.. 
 
Enterrament : El dia 20 Teresa Costa Font de 90 anys d’edat.   
                                                            Que descansi en la Pau de Déu!  
 
Catequesi Familiar : Aquesta setmana trobada per grups de pares i de nens el dia 
assignat.  
 
Mes de Maig : Rosari i Mes de Maria a la capella de Sant Antoni a les 5 de la tarda i a 
la Capella del Socós a les 7 de la tarda.   
 
Col·lectes : Càritas (Dijous Sant) ....................................................................... 367,87€ 
Terra Santa (Divendres Sant)............................................................................  179,24€  
Dissabte i diumenge passat ................................................................................480,76€  
                                                                        Moltes gràcies!  
 
 
Per a pensar  
 
 
El ple de l’assemblea parroquial que celebrem aquesta tarda és el fruit de mig any de 
treball de tots els que hi heu participat i de tot un curs de preparació per part del CP. 
D’aquí que valgui la pena esmerçar-hi també  aquestes hores per compartir les 
diverses aportacions que han arribat al Consell des dels grups i serveis de la 
Parròquia, dels que han respost personalment l’enquesta que podien trobar al cancell 
de l’església i d’aquelles persones que, sense participar habitualment a la Parròquia,  
han volgut fer-nos arribar la seva visió i el seu criteri.  
 
A tots un agraïment per la feina feta i un desig de que les aportacions recollides no es 
perdin, sinó que ens serveixin per trobar pistes d’actuació per fer més viva i 
participativa la parròquia, al servei del poble. 
 
Ara ens toca repassar les propostes i  veure les necessitats que  s’entreveuen per a la 
nostra parròquia, marcar les prioritats i posar-hi els mitjans per portar-les a terme i fer 
que en el futur la nostra sigui  una comunitat  parroquial més viva, més fidel a 
l’evangeli i atenta a la realitat, per poder estar al servei dels cristians i de tot el  poble 
de Centelles.  
 
 

 
 
 

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


