
Diumenge 5 de Pasqua / A                                                   Nú
 
La meva aportació a l’Església

No sempre ens agrada el que fa l’Església. A vegades ens queixem del 
missatge que donen els mitjans de comunicació on la Conferència 
Episcopal Espanyola hi té un paper rellevant: la COPE, 13 TV o del que 
alguns pastors 
més discursos partidistes que no pas missatges evangèlics. 
Però malgrat tot, estimem l’Església perquè la seva paraula ens remet a 
l’Evangeli i la seva acció sovint ens acosta a Jesús: el treball de Càritas 
que apreciem i que avui és tan necessari, les actuacions que fa als 

servei dels infants, malalts, persones s
adolescents i joves, matrimonis i gent gran sense tenir 
que es troben. I aquesta Església l’h
d’ajudar econòmicament perquè pugui con
a viure i celebrar  la fe. 
A part de l’aportació a la col·lecta de la missa, que haur
sinó com a gest que expressi la 
la possibilitat de marcar la creueta en la declaració de la renda. Aquesta és una altra 
manera d’ajudar al sosteniment de l’
marcar al mateix temps la creueta a altres finalitat
entitats, també beneficiï a Càritas.  
 

Intencions de misses 

Dissabte 17: Família Mas Sayós

Diumenge 18 : 10h Comunitat Parroquial  12h Família Mirambell Abancó 

Divendres 23 : Difunts Família Vilatimó Rufas

Dissabte 24 : Agustí Vallduriola

Diumenge 25 : 10h Ramon Llohis

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, 

Dijous a les 8 del matí. Diu

Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda
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La meva aportació a l’Església   
No sempre ens agrada el que fa l’Església. A vegades ens queixem del 
missatge que donen els mitjans de comunicació on la Conferència 
Episcopal Espanyola hi té un paper rellevant: la COPE, 13 TV o del que 

pastors prediquen en les seves homilies, perquè,
discursos partidistes que no pas missatges evangèlics. 

Però malgrat tot, estimem l’Església perquè la seva paraula ens remet a 
l’Evangeli i la seva acció sovint ens acosta a Jesús: el treball de Càritas 
que apreciem i que avui és tan necessari, les actuacions que fa als 

servei dels infants, malalts, persones soles i grans, el servei pastoral als infants, 
adolescents i joves, matrimonis i gent gran sense tenir sigui quina sigui la 

troben. I aquesta Església l’hem de sostenir entre tots els creients i hem 
d’ajudar econòmicament perquè pugui continuar fent la seva missió i ajudi als batejats 

part de l’aportació a la col·lecta de la missa, que hauríem de fer no per sortir del pas, 
sinó com a gest que expressi la nostra participació a la comunitat, aquests dies tenim 

possibilitat de marcar la creueta en la declaració de la renda. Aquesta és una altra 
a d’ajudar al sosteniment de l’Església, sense que això vulgui dir que no pugui 

marcar al mateix temps la creueta a altres finalitats socials, perquè entre d’altres 
a Càritas.     

Intencions de misses  

Família Mas Sayós 

: 10h Comunitat Parroquial  12h Família Mirambell Abancó 

Difunts Família Vilatimó Rufas  

Vallduriola  

Ramon Llohis  12h Joan Casanovas i Maria Sarrà  

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 

 
 de maig de 2014 

No sempre ens agrada el que fa l’Església. A vegades ens queixem del 
missatge que donen els mitjans de comunicació on la Conferència 
Episcopal Espanyola hi té un paper rellevant: la COPE, 13 TV o del que 

è, poden semblar 
discursos partidistes que no pas missatges evangèlics.  

Però malgrat tot, estimem l’Església perquè la seva paraula ens remet a 
l’Evangeli i la seva acció sovint ens acosta a Jesús: el treball de Càritas 
que apreciem i que avui és tan necessari, les actuacions que fa als 

oles i grans, el servei pastoral als infants, 
sigui quina sigui la situació en 

em de sostenir entre tots els creients i hem 
tinuar fent la seva missió i ajudi als batejats 

de fer no per sortir del pas, 
participació a la comunitat, aquests dies tenim 

possibilitat de marcar la creueta en la declaració de la renda. Aquesta és una altra 
Església, sense que això vulgui dir que no pugui 

perquè entre d’altres 

: 10h Comunitat Parroquial  12h Família Mirambell Abancó  

 

a les 8 del vespre. 



Vida de la parròquia 

 
Consell Pastoral : Dilluns a 2/4 de 9 del vespre. Comencem amb una pregària a 
l’església, oberta a tothom.  
 
Trobada de Formació : Dimecres a les 9 del vespre, per a tothom qui vulgui.   
 
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.   
 
 
Enterraments : El dia 13 Bonifacio Rodríguez Cano de 87 anys d’edat. El dia 14 Lluís 
Palou Casellas de 79 anys.   
                                                                                 Que descansin en la Pau de Déu! :  
 
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge passat..............................................................307,91€  
Donatius: 50,00+ 20,00 .......................................................................................70,00€                                                                        
 
                                                                                        Moltes gràcies!  
 
Catequesi : Aquesta setmana dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda  catequesi familiar 
amb els grups de nens i nenes. Dissabte vinent final de curs de Catequesi Familiar a 
les 4 de la tarda a Sant Antoni. Sortirem de la Plaça i anirem cap a la Capella, pares, 
nens i nens i catequistes. Pregària i revisió de curs amb els pares. Jocs i berenar per a 
tothom. No hi falteu. 
 
Missa Familiar : Serà diumenge vinent a les 12 del migdia. 
 
Celebració comunitària de la Unció:  El grup de PASTORAL DE LA SALUT prepara  
per al diumenge dia 8 de juny, festa de la Pentecosta, a les 12 del migdia, una 
celebració comunitària del Sagrament de la Unció Els que vulgueu rebre-la, de 
moment, guardeu-vos aquesta data. Els diumenges propers us donarem més detalls.   

 
Càritas : Necessitem una persona voluntària amb cotxe per fer un servei de mitja hora 
a dins el poble, cada dijous al migdia. 
 
 
 
Per a pensar  
 

 
Els sants són com les estrelles del cel: 

formen un concert meravellós per pregonar la 
glòria de Déu. 

 
                                             

                               Sant Joan Crisòstom 
 

 
 
 

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


