
Diumenge 28 de durant l’any 

Fruits de les llavors 

preparada pels alumnes i música amenitzaran la celebració que 
el dia i està oberta a tothom. 
Hem parlat amb les germanes sobre la importància de la celebració. Els hem demanat:  
Per què us ha servit celebrar els 75 anys?
una data significativa. Donar g
fent té sentit. Que les llavors donen fruit. Aquest any han augmentat les inscripcions i 
tenim uns alumnes molt plurals. Per això a la Missa d’acció de gràcies, oferirem un 
ram format per diferents flors,  per simbolitzar  la diversitat i la singularitat de cada 
alumne a qui va adreçat el nostre ensenyament i valors evangèlics”. 
podreu celebrar 75 anys més? 
canvi en els que ens trobem, ar
troba a la riba definitiva,  sinó que  caminem  mentre continua ben viva la fe en la 
importància de formar els alumnes. En fer bones persones, bons ciutadans. Bons 
veïns que siguin solidaris i tinguin bo
Centelles”.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 11 : 10,30h Missa en acció de gràcies dels 75 anys de l’Escola Sagrats Cors. 

20h Família Carrera  

Diumenge 12 : 10h Comunitat Parroquial

Dilluns 13 : Família Calm   

Dimarts 14 : Esposos Ramon Giol i Maria Puig

Dimecres 15 : Francisco Mataró

Dissabte 18 : Esposos Giol Mas

Diumenge 19 : 10h Teresa Calm i Pere Calm.
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Aquest dissabte, 11 d’octubre, hem celebrat els 
actes centrals de la commemoració dels 75 anys de 
l’arribada de la Congregació de les Germanes dels 
Sagrats Cors a Centelles. Des del 1939 el nostre 
poble ha comptat i ha vist créixer aquesta institució 
educativa inspirada i defensora dels valors cristians. 
El curs 1939-40, van començar 111 alumnes, 
d’entre 3 i 15 anys. Una missa d’acció de gràcies, 
conferència, festa amb els gegants, una exposició 

preparada pels alumnes i música amenitzaran la celebració que s’estendrà durant tot 
el dia i està oberta a tothom.  
Hem parlat amb les germanes sobre la importància de la celebració. Els hem demanat:  
Per què us ha servit celebrar els 75 anys?  “És un motiu de joia i de donar gràcies en 
una data significativa. Donar gràcies pel béns rebuts i per adonar-nos que el què anem 
fent té sentit. Que les llavors donen fruit. Aquest any han augmentat les inscripcions i 
tenim uns alumnes molt plurals. Per això a la Missa d’acció de gràcies, oferirem un 

ors,  per simbolitzar  la diversitat i la singularitat de cada 
alumne a qui va adreçat el nostre ensenyament i valors evangèlics”. Creieu que 
podreu celebrar 75 anys més? “Creiem que sí. Tot i les incerteses i els moments de 
canvi en els que ens trobem, ara és com si passéssim un pont, la nostra època no es 
troba a la riba definitiva,  sinó que  caminem  mentre continua ben viva la fe en la 
importància de formar els alumnes. En fer bones persones, bons ciutadans. Bons 
veïns que siguin solidaris i tinguin bons valors, els valors cristians i del nostre poble de 

ntencions de misses  

10,30h Missa en acció de gràcies dels 75 anys de l’Escola Sagrats Cors. 

Comunitat Parroquial. 12h Ànimes    

     

Esposos Ramon Giol i Maria Puig 

Francisco Mataró 

Esposos Giol Mas 

Teresa Calm i Pere Calm. 12h Maria Calm  
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Tinguem en compte...  

Horari de Misses : Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, i dissabte a les 8 del 

vespre. Dijous a les 8 del matí. Divendres a les 8 del vespre Celebració de la Paraula i 

Comunió. 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  

 
Bateig : Oriol Sallent i Martínez fill de Josep i Estefanía. Van ser padrins Joan Sallent i 
Encarna López.                   
                                                  Benvingut a la Comunitat Parroquial!  
 
 
Enterraments : El dia 5 Enric Pedrosa i Malians de 75 anys d’edat. El dia 6 Antònia 
Romeu i Traveria de 79 anys. El dia 10 Josep Riera i Puig de 95 anys.                                                       
                                                                   Que descansin  en la Pau del Senyor! 
 
 
Confirmació: Els que han nascut al 2000 o abans i vulguin preparar-se per rebre la 
Confirmació poden venir a la rectoria el dimecres dia 22 a les 18,15h o  trucar al 93 
881 10 32.  
 
 
Capella del Socós : Durant el mes d’octubre rosari cada dia a les 7 de la tarda. 
 
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge darrers .......................................................   312,73€  
Full i Espurna : ...................................................................................................   66,68€  
                                       
 
Per a pensar  
 
A l’inici de curs, a tothom li sembla que és bo posar-se fites per complir durant l’any i 
intentar rectificar el que no ha anat bé.  
Haureu sentit que nosaltres també hem fet els deures, però en aquest escrit volem 
anar una mica més enllà. Creiem que les coses que diem son dolentes, poden arribar 
a transformar-se en positives. Les pedres que trobem en el nostre camí ens fan ser 
més prudents, el dolor ens fa més sensibles, les nostres pors ens enforteixen , el 
nostres errors ens ensenyen., i si en aquest procés ens deixem acompanyar pel nostre 
germà Jesús, també podrem renovar i augmentar la nostra fe. ESTEM TOTS A PUNT, 
NOMÉS ENS FALTA INICIAR LA CURSA!  

Grup Baobab  

 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . 

També amb el domini .com (www.parroquiadecentelles. com)  


