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Fe i caritat   

poden sortir de casa per culpa de la malaltia o de les xacres que tenen i  n’hi ha que 
des de Càritas fan l’acompanyament una estona a la setmana de persones que
companyia d’algú, poden sortir de casa, passejar 
serveis que els voluntaris fan de gust i que ajuden a les persones que els reben. La 
veritat és que d’aquests serveis podrien beneficiar
ens ho digueu.  
En el marc de l’atenció religiosa als malalts ja sabeu que el diumenge 8 de juny, 
de la Pentecosta, a les 12 del migdia, 
del Sagrament de la Unció
casa. Podeu fer-ho saber a
preveure’n el nombre aproximat. 
per els qui vulguin, a la Residència, a l’hora de la missa.
 La Unció dels malalts és u
aquesta etapa de la vida, a
la malaltia o la vellesa. Ens dóna la gràcia de l’Esperit Sant amb la qual som ajudats 
en la nostra salut i confortats per la confiança en Déu, més enllà de l’angoixa i el 
sofriment.  
 

Intencio ns de misses 

Dissabte 24 : Agustí Vallduriola

Diumenge 25 : 10h Ramon Llohis  12h Joan Casanovas i Maria Sarrà 

Dilluns 26 : Sor Rosa Rovira, Sor Lurdes Pujol i altres missioneres dels SSCC

Dimarts 27 : Família Xuriach Criach

Dijous 29 :  Família Torán Aguilar 

Dissabte 31 : Josep Galcerán (1r Aniv.)

Diumenge 1 : 10h Família Xuriach Criach.
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Amb aquest lema avui som convidats a 
pensar en els malalts, tenir
acostar-nos-hi, tractar-los amb afecte i 
ajudar-los. No importa l’edat que tinguin: 
la malaltia no respecta l’edat. 
A la nostra parròquia el grup de 
de la salut té cura dels malalts: porta la 
comunió als que ho han demanat i 
convida als que no la reben i vulguin fer
ho a comunicar-ho a la Parròquia. Hi ha 
persones que simplement visiten i fan 
una estona de companyia als que no 

casa per culpa de la malaltia o de les xacres que tenen i  n’hi ha que 
des de Càritas fan l’acompanyament una estona a la setmana de persones que

poden sortir de casa, passejar i passar una estona
aris fan de gust i que ajuden a les persones que els reben. La 

veritat és que d’aquests serveis podrien beneficiar-se’n més persones, només cal que 

En el marc de l’atenció religiosa als malalts ja sabeu que el diumenge 8 de juny, 
de la Pentecosta, a les 12 del migdia, a l’església hi haurà la Celebració comunitària 
del Sagrament de la Unció. Si algú no pot anar a l’església i ens avisa la podrà rebre 

ho saber al grup de Pastoral de la Salut o a la Parròquia 
preveure’n el nombre aproximat. L’endemà dilluns hi haurà la celebració de la Unció 

Residència, a l’hora de la missa. 
La Unció dels malalts és un sagrament de Vida que ajuda a viure cristianament 

, anima a superar el descoratjament provocat, a vegades, per 
la malaltia o la vellesa. Ens dóna la gràcia de l’Esperit Sant amb la qual som ajudats 
en la nostra salut i confortats per la confiança en Déu, més enllà de l’angoixa i el 

ns de misses  

Vallduriola  

: 10h Ramon Llohis  12h Joan Casanovas i Maria Sarrà  

Rosa Rovira, Sor Lurdes Pujol i altres missioneres dels SSCC

: Família Xuriach Criach 

Torán Aguilar  

Josep Galcerán (1r Aniv.)  

Família Xuriach Criach.  12h Comunitat Parroquial 

 
 de maig de 2014 

Amb aquest lema avui som convidats a 
tenir-los presents, 
los amb afecte i 

los. No importa l’edat que tinguin: 
la malaltia no respecta l’edat.  
A la nostra parròquia el grup de Pastoral 
de la salut té cura dels malalts: porta la 
comunió als que ho han demanat i 
convida als que no la reben i vulguin fer-

ho a la Parròquia. Hi ha 
persones que simplement visiten i fan 
una estona de companyia als que no 

casa per culpa de la malaltia o de les xacres que tenen i  n’hi ha que 
des de Càritas fan l’acompanyament una estona a la setmana de persones que, en 

una estona agradable. Són 
aris fan de gust i que ajuden a les persones que els reben. La 

se’n més persones, només cal que 

En el marc de l’atenció religiosa als malalts ja sabeu que el diumenge 8 de juny, festa 
hi haurà la Celebració comunitària 

i ens avisa la podrà rebre a 
Salut o a la Parròquia per tal de 

hi haurà la celebració de la Unció 

n sagrament de Vida que ajuda a viure cristianament 
nima a superar el descoratjament provocat, a vegades, per 

la malaltia o la vellesa. Ens dóna la gràcia de l’Esperit Sant amb la qual som ajudats 
en la nostra salut i confortats per la confiança en Déu, més enllà de l’angoixa i el 

 

Rosa Rovira, Sor Lurdes Pujol i altres missioneres dels SSCC 



Tinguem en compte...  

Horari de Misses : Dilluns, dimarts i 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 Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 

Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia. 
 
Enterraments : El dia 23 Josefa Galdón Vico de 90 anys d’edat. El dia 24 Esteve 
Mateos Mirambell de 70 anys. 
             Que descansin en la Pau de Déu!   
 
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge passat..............................................................320,56€  

Moltes gràcies!  
 
Catequesi : Aquesta setmana, dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda,  acaben la 
catequesi els de 2n curs. Al setembre tornarem a convidar-los per continuar la 
Catequesi després de la Primera Comunió.  És important.  
 
 
 
Mes del Sagrat Cor : Rosari i Mes de Maria a la capella del Socós a les 7 
de la tarda cada dia del mes de juny.   
 
 
 
 
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  
 
Senyor Jesús, tu coneixes la meva fe. 
Saps que t’estimo i vull seguir-te. 
Deixa que m’abandoni a les teves mans 
 
amb la confiança  d’un infant . 

 
                                Dia del malalt 2014 

 
 
 

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


