
Diumenge 25 de durant l’any . A

Impuls creatiu 

Administradores, va tornar a testimoniar la bona salut dels fidels que es van aplegar 
multitud a la Capella Fonda, presidida per la imatge de la Mare de Déu dels Dolors. 
Una i altra celebració acompanyen 
s’esforça per embellir amb 
capella de Sant Antoni, l’altar 
ben agafada als angles, com si fos un regal. A la capella del Santíssim 
unes tovalles de cotó amb el brodat d’una parra de raïm i una creu
la credença, obra d’una de les administradores
barana d’accés a la imatge de la 
placeta de la rectoria es va oferir un generós 
tots.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 20 : Família Carrera

Diumenge 21 : 10h Joan Pu

Dimarts 23: En acció de gràcies pels 75 anys de la vinguda de les Religioses dels 

Sagrats Cors a Centelles. 

Dimecres 24 : Mercè Carreras. Josep Vivet Aumatell i Mercè Farrés Domènech 

Dijous 25 : Família Toran Aguilar

Divendres 26 : Difunts Família Vilatimó Rufas

Dissabte 27 : Família Ribé Portet

Diumenge 28 : 10h Josep M. Relats Ruaix

Diumenge 25 de durant l’any . A                                Número 247 .   21 de setembre 

Aquesta setmana podem parlar de dues activitats 
litúrgiques especials de la comunitat. La més llunyana 
correspon al dijous 11 de setembre, Diada Nacional de 
Catalunya; a les 9 del matí hi va haver missa a la capella 
de Sant Antoni. És el segon any que els veïns d
barri centellenc ens conviden a aquest acte que fa de 
pòrtic de pregària i de festa de la Diada. Amigues i amics 
habituals de la comunitat parroquial van omplir la petita i 
acollidora esglesieta de l’entrada de la vila. Per arrodonir 
la vetllada es va oferir coca amb xocolata, preparada pels 
mateixos veïns. Mossèn Alaró va oficiar la Missa. Igual 
que ho va fer amb l’altra celebració rellevant  que va tenir 
lloc el passat dilluns, 15 de setembre,  en motiu de
festa de la Mare de Déu dels Dolors. C
més antiguitat, gràcies a la dedicació i organització de les 

Administradores, va tornar a testimoniar la bona salut dels fidels que es van aplegar 
apella Fonda, presidida per la imatge de la Mare de Déu dels Dolors. 

companyen la vida litúrgica de la nostra comunitat, 
amb mirament els altars laterals i el presbiteri 

l’altar amb flors, estava ornamentat amb una 
als angles, com si fos un regal. A la capella del Santíssim 
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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 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 

Vida de la parròquia  

Despatx parroquial. Horari d’estiu : Els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

                                           
Enterrament : El dia 16 Alberto Fernández Fernández de 83 anys d’edat.                                                        
                                                                   Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Confirmació: Els que han nascut al 2000 o abans i vulguin preparar-se per rebre la 
Confirmació poden inscriure’s a la rectoria o trucar al 93 881 10 32. 
  
Als qui vulguin rebre la Comunió a casa : La Parròquia ofereix rebre la comunió a 
casa, a tots aquells que per l’edat, malaltia o qualsevol causa no poden participar a la 
missa del diumenge i voldrien fer-ho. Només heu de comunicar-ho a la Parròquia 
(telèfon 93 881 10 32) i el mossèn o una de les persones que fan aquest servei us 
portarà la Comunió a casa. 
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge darrers .......................................................   282,98€   
Full i Espurna ....................................................................................................   56,03€  
Donatiu ............................................................................................................     70,00€ 
                                      Moltes gràcies!  
 
Catequesi Arxiprestat Guilleries – Congost : Reunió de catequistes als locals de la 
Parròquia de Centelles dijous vinent a 2/4 de 9 del vespre.  
 
Pla  diocesà de Pastoral 2014 - 2019 . Amb el títol L’alegria d’Evangelitzar diumenge 
passat es va presentar el PDP a la Catedral de Vic. Avui, si voleu, podeu recollir-ne un 
exemplar al cancell de l’església.  
 
Per a pensar  
 
L’aportació al Full i Espurna  

Durant l’estiu heu pogut veure el que s’ha recollit a la caixeta del Full i Espurna els 
mesos de juliol i agost. Cap setmana hem arribat als 60 €. Si feu la mitjana veureu que 
és de 51,98€ . Tot i que a la caixeta sempre hi ha monedes d’1€ i alguna de 2€, no 
s’arriba mai als 70€  que hauríem de recollir pels 100 fulls que hi ha (0,70 x 100=  
70€). Per això us demanem que, si podeu, feu l’aportació corresponent. Els que donen 
més ens ajuden també a pagar el manteniment del web que té el seu cost, però que fa 
el servei de difondre el que fem i som a la nostra parròquia.  

Moltes gràcies per la vostra comprensió. 

 
 

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


