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Gràcies a tothom 
Diumenge passat vam celebrar el Ple de l’Assemblea Parroquial. Després de la 
Pregària i la presentació va tenir lloc el treball en quatre grups a partir del Document 
de Síntesi que contenia el recull de les propostes i valoracions que havien fet arribar 
els grups i serveis de la Parròquia, les enquestes recollides al cancell i les provinents 
de persones que habitualment no participen a la Parròquia. 
Durant una hora i mitja vam poder
Servei als altres i Altres serveis. Després del berenar va tenir lloc la posada en comú 
dels diferents grups amb les conclusions de cada grup
a terme  de cara al futur i que són el fruit de l’Assemblea Parroquial 2013
Us les anirem presentant en les properes setmanes. A tothom, moltes gràcies! 

 

Intencions de misses 

Diumenge  4 : 10h Esposos R

Fábregas  

Dimarts 6 : Irene Aguilar i família

Dimecres 7 : Maria Calm 

Dissabte 10: Família Ribé Portet

Diumenge 11 : 10h Josep M. Relats i Ruaix. 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, 

Dijous a les 8 del matí. Diu

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

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda
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Diumenge passat vam celebrar el Ple de l’Assemblea Parroquial. Després de la 
Pregària i la presentació va tenir lloc el treball en quatre grups a partir del Document 
de Síntesi que contenia el recull de les propostes i valoracions que havien fet arribar 

s grups i serveis de la Parròquia, les enquestes recollides al cancell i les provinents 
de persones que habitualment no participen a la Parròquia.  
Durant una hora i mitja vam poder-ho debatre en quatre grups: Litúrgia, Catequesi, 

s serveis. Després del berenar va tenir lloc la posada en comú 
dels diferents grups amb les conclusions de cada grup. Són les que haurem de portar 
a terme  de cara al futur i que són el fruit de l’Assemblea Parroquial 2013
Us les anirem presentant en les properes setmanes. A tothom, moltes gràcies! 

Intencions de misses  

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

Irene Aguilar i família  

Ribé Portet 

Josep M. Relats i Ruaix. 12h. Neus Costa i Casanovas (1r Aniv.)

Tinguem en compte...  

, dimarts i dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre.

ijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.  

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

: Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 
4 de maig de 2014 

Diumenge passat vam celebrar el Ple de l’Assemblea Parroquial. Després de la 
Pregària i la presentació va tenir lloc el treball en quatre grups a partir del Document 
de Síntesi que contenia el recull de les propostes i valoracions que havien fet arribar 

s grups i serveis de la Parròquia, les enquestes recollides al cancell i les provinents 

ho debatre en quatre grups: Litúrgia, Catequesi, 
s serveis. Després del berenar va tenir lloc la posada en comú 

haurem de portar 
a terme  de cara al futur i que són el fruit de l’Assemblea Parroquial 2013-14.  
Us les anirem presentant en les properes setmanes. A tothom, moltes gràcies!    

Montserrat Ricart 

Neus Costa i Casanovas (1r Aniv.)  

a les 8 del vespre. 



Vida de la parròquia 

 
Catequesi de Primera Comunió : Dilluns i dimarts vinent: Celebració del Sagrament 
del Perdó amb els nens i nenes que es preparen per a la Comunió. 
   
 
 
 
 
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.   
 
 
 
 
 
 
Proclama matrimonial : Preparen el seu casament l’Àngel Puente Carrión, fill de José 
Mª i Consolación, nascut a Cazorla (Jaén ) i veí de Centelles i María José Vega 
Fernández, filla de Pedro  i Isabel, nascuda a Barcelona   i veïna de Centelles.  
 
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge passat..............................................................336,36€  
                                                                        Moltes gràcies!  
 
Catequesi arxiprestal : Dissabte passat va tenir lloc la trobada de Catequistes de 
l’Arxiprestat Guilleries  Congost. Va ser a la parròquia de Sant Fructuós d’Hostalets de 
Balenyà. La Bàrbara Virgil va parlar als catequistes de l’eficàcia de la pregària a partir 
del llibre bíblic d’Ester i després va obrir un torn de paraules per compartir com havia 
ressonat en cada un dels oients el que ella havia exposat. Va ser interessant 
l’exposició, el compartir les diverses reflexions i vivències i la trobada en si mateixa, ja 
que els que fem una mateixa tasca pastoral, va bé que la compartim amb els també la 
fan a la seva parròquia.  
 
 
 
Per a pensar  
 
El goig de construir 
 
Aquest títol encapçala un escrit d’un dels participants a l’Assemblea Parroquial del 
diumenge passat a la tarda.  
Tocava discutir les idees que van sortir de les enquestes, proposar accions i 
suggeriments per als grups parroquials i esbossar el que podria ser un marc 
d’actuacions de cara al futur... 
De l’estona de reflexió en grups que hi va haver en van sortir propostes i valoracions. 
Les més repetides: afavorir les interrelacions entre els grups parroquials per tal que 
tota la comunitat conegui els principals projectes i necessitats i la formació. També es 
van proposar accions concretes que s’hauran de concretar en un  pla.   
 
 

 
 

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


