
Baptisme del Senyor / B                               

ANUNCI DE LES FESTES DE L’ANY

Pentecosta. 
Cada diumenge ens reunirem per celebrar l’Eucaristia
de la Mare de Déu en els seves festes,
acompanyen en el nostre camí. 
I el dia 1 de setembre celebrarem la Festa Major honorant el nostre patró Sant Llop.
I ja el dia 1 de desembre,  iniciarem un nou any litúrgic
Jesucrist que ens prepararà al Nadal.
 
 
                                     
Intencions de misses 

Dissabte 10 : Assumpció Salomó.

Diumenge 11 : 10h Ramona Soldevila. 

Dlluns 12 : Esposos Àngel Sala i Assumpta Morell 

Diumenge 18 : 10h Miquel Xuriach Ausiró (2n Aniv.) 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana 

vespre i dimarts a les 8 del matí. D

Paraula i Comunió a les 8 del vespre. 

Residència Sant Gabriel els dies feiners missa a les 5 de la tarda. 

Horari de despatx: Dimarts de les 

Càritas parroquial : Dijous
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ANUNCI DE LES FESTES DE L’ANY  
Us anunciem amb goig, germans i 
germanes,que, així com ens hem 
alegrat en aquestes festes del Nadal de 
nostre Senyor ens alegrarem també en 
la gran celebració pasqual
Resurrecció del nostre Salvador.
Aquest any la Quaresma començarà el 
dia 18 de febrer, dimecres de 
i el dia 5 d’abril serà la Pasqua, la festa 
més gran de l’any. 
Al cap de cinquanta dies, el diumenge 
24 de maig, la solemnitat de la 

Cada diumenge ens reunirem per celebrar l’Eucaristia. Venerarem també la memòria 
ls seves festes, i la de tants germans sants i santes que ens 

acompanyen en el nostre camí.  
I el dia 1 de setembre celebrarem la Festa Major honorant el nostre patró Sant Llop.
I ja el dia 1 de desembre,  iniciarem un nou any litúrgic amb l’Advent de nost
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Vida de la parròquia  

 
Catequesi: Dilluns  i dimarts Catequesi de Comunió a ¼ de 6 de la tarda. 
 
Catequesi Familiar : Dilluns a les 9 del vespre grup de pares del dilluns  
 
Capella de Sant Antoni : Dissabte vinent a les 5 de la tarda Rosari a la Capella de 
Sant Antoni.   
 
 
Enterrament : El dia 9 Juan Durán Duerto de 81 anys d’edat. 
                                                                      Que descansi en la Pau del Senyor!   
 
 
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge.......................................................................264,17€  
Dia dels Reis......................................................................................................226,87€   
Full i Espurna .....................................................................................................50,71€ 
          

Moltes gràcies!  
 
 
Per a pensar   
 
Ja hem començat un nou any. Tots hem mirat enrere per fer balanç del que marxava i 
també hem intentat posar en ordre la nostra vida anotant nous propòsits per seguir el 
camí del 2015. 
El grup ha tingut poc temps per preparar el que hem sentit aquests dies. Hi han hagut 
moments dolços, tendres, ens hem sentit agraïts de viure en aquest indret meravellós i 
estimat i hem plorat al veure que joves com nosaltres eren assassinats per ser 
cristians o per no pertànyer a una ètnia concreta. Hem gastat la paraula PAU de tant 
desitjar-la, però sembla que els homes estem dominats per la set de poder, per això, 
quan hem trobat l’escrit amb les paraules del Papa Francesc sobre el Baptisme, hem 
cregut que el millor era copiar-les. La seva humanitat i enamorament del Senyor té el 
do de motivar-nos. 
“El baptisme no és una formalitat, és un acte que toca en profunditat la nostra 
existència. Gràcies al baptisme, som capaços de perdonar i d'estimar també a qui ens 
ofèn i ens fa mal; i aconseguim reconèixer en els últims i en els pobres el rostre del 
Senyor que ens visita i es fa proper. El baptisme ens ajuda a reconèixer a la cara de 
les persones necessitades, dels que pateixen, dels últims, també en el nostre proïsme 
el rostre de Jesús. “         
Audiència General del Papa Francisco el dia 8 gener 2014 
 
Només ens resta desitjar-vos que el nou any ens porti per camins de serenor, de 
justícia i d’amor.    
                                                                                                               Grup  Baobab 
    

 
 
 

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


