
Diumenge 33 durant / A                               

Dia de l’Església Diocesana

A dins del Full hi trobareu també e
amb el què aporta cada parròquia i les que no ho fan, amb la responsabilitat del rector 
i, si n’hi ha, del Consell d’Economia. Tot això ens diu un dèficit de 341,800,21
pena que siguem generosos i  col·laboradors, no només econòmicament, però també,  
per tal que l’església a casa nostra pugui continuar la seva missió, i donar el servei que 
com a creients necessitem i pugui exercir el deure de la caritat amb els que menys 
tenen.  A tots moltes gràcies!

Intencions de misses 

Dissabte 15 : Pere Espuña (3r Aniv.) Manuel Triguero Martos

Diumenge 16 : 10h Enric Aregall.12h Maria Calm.

Dimarts 18 : Carmen Canosa

Dijous 20 : Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca

Divendres 21 : Família Vilatimó Rufas

Dissabte 22 : Anna Roca Cruells i Tomàs Lloret LLorca

Diumenge 23 : 10h Josep M. Relats Ruaix. Jaume Sardà Comas (1r Aniv.) 

acció de gràcies. 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, d

Dijous a les 8 del matí. Diu

Horari de despatx: Dimarts de les 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda

                                           Número 255  /  16 de novembre 

Diocesana . Diada de Germanor 
Diumenge passat pensàvem en l’església Universal 
mirant a Roma. Avui ressaltem la nostra pertinença a 
l’església diocesana, Trobareu molt material 
explicatiu, diverses reflexions que ens conviden a  
caminar vers una església  que no depengui  del
govern de torn, sinó de la generositat dels que la 
formem, reflexions que ens conviden a valorar la 
comunicació de béns com element de germanor. La 
carta del Bisbe Romà “L’Església et necessita” 
trobareu a la darrera pàgina del Full, ens convida  a 
ser missioners  i evangelitzadors i a ser
amb el nostre compromís econòmic.  
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Vida de la parròquia  

 
Testaments davant el rector : A partir de l’1 de gener 
quedaran sense efecte  els testaments que s’hagin atorgat 
davant el rector de la parròquia i que no s’hagin portat a 
protocol·litzar davant notari. Si aquest és el vostre cas o 
coneixeu algú que hagi fet testament davant el rector cal que 
ho notifiqueu a la Parròquia durant aquest mes. 
 
 
 
 

 
Consell Pastoral : Demà dilluns a les 9 del vespre. 
 
 
Diada Germanor : La celebrem avui. Hi destinarem la col·lecta des les misses.  
   
 
Enterraments : El dia 12 Maria Targarona  Riupeiró de 99 anys d’edat. El dia 14 
Jacinta Domínguez i Sanz de 90 anys.  
                                                   Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
 
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge  .....................................................................   237,92€ 
Full i Espurna ....................................................................................................... 53,00€ 
Donatiu ............................................................................................................     60,00€ 
         Moltes gràcies!  
  
 
   
Per a pensar   
 

Déu i Pare nostre, com ens agradaria 
que un dia ens diguessis a nosaltres: 

“Ets un administrador  bo i de tota confiança, 
entra a celebrar-ho amb el teu Senyor” 

Per això et vull agrair els béns que m’has confiat:  
la nostra vida i la dels nostres germans,  
la capacitat d’estimar-te i d’estimar-nos. 

Ajuda’ns, Pare, a ser dignes de la confiança  
i responsabilitat rebudes;  

que sapiguem treballar els nostres propis talents  
i valorar els dels nostres germans;  

que no tinguem por de gastar la vida  
posant-la al servei d’allò que val la pena; 

 que no hagis de dir-nos mai  
que som servents ganduls i inútils. 

                                                                           
 
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . 

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


