
Diumenge 2 de durant l’any

Déu ens parla  

pot convidar a anar amb Ell, a descobrir qui és, on és i a compartir, si volem, 
vida amb Ell.  I al mateix temps podem ser nosaltres qui ajudem a d’altres a veure i 
conèixer Jesús, a endinsar
Això és el que fa Joan amb dos 
 
 
 
Intencions de misses 

Diumenge 18 : 10h Miquel Xuriach Ausiró (2n Aniv.)  12 h 

Diumenge 25  10h Tomàs Puigbó i Rosa Rusiñol

 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana 

divendres i dissabte Celebració de la Paraula i Comunió 

Missa a les 10 i a les 12. A la Residència Sant Gabriel els dies feiners missa a les 5 de 

la tarda.   

Horari de despatx: Dimarts de les 

Càritas parroquial : Dijous

 

 

 

2 de durant l’any  / B                                   Número 264  / 18 de gener de 

Diumenge passat vam escoltar, a 
l’evangeli del Baptisme de Jesús, com 
Déu parla des  del cel estan. A 
primera lectura d’avui hem escoltat com 
Samuel per mitjà del sacerdot 
descobreix la crida divina: “Parleu que el 
vostre servent us escolta”, i 
Déu fa un pas més, parla 
estant, per mitjà del seu Fill Jesús fet 
home.  
D’aquí que cal estar atents perquè en 
cada situació Déu ens pot parlar i ens 

pot convidar a anar amb Ell, a descobrir qui és, on és i a compartir, si volem, 
I al mateix temps podem ser nosaltres qui ajudem a d’altres a veure i 

conèixer Jesús, a endinsar-nos en el seu missatge i a confessar-lo com a Messies. 
Això és el que fa Joan amb dos dels seus deixebles.   

ntencions de misses  

Miquel Xuriach Ausiró (2n Aniv.)  12 h Maria Calm  

Tomàs Puigbó i Rosa Rusiñol 12h Comunitat parroquial

Tinguem en compte...  

Aquesta setmana a l’església parroquial dilluns, dimarts,

Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre. 

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

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

jous de 5 a 8 tarda. 

 
8 de gener de 2015 

Diumenge passat vam escoltar, a 
l’evangeli del Baptisme de Jesús, com 
Déu parla des  del cel estan. A la 

avui hem escoltat com 
el sacerdot Elí 

descobreix la crida divina: “Parleu que el 
vostre servent us escolta”, i a l’evangeli 
Déu fa un pas més, parla des de la terra 
estant, per mitjà del seu Fill Jesús fet 

D’aquí que cal estar atents perquè en 
cada situació Déu ens pot parlar i ens 

pot convidar a anar amb Ell, a descobrir qui és, on és i a compartir, si volem, la nostra 
I al mateix temps podem ser nosaltres qui ajudem a d’altres a veure i 

lo com a Messies. 

 

Comunitat parroquial 

dimarts, dimecres,  

a les 8 del vespre. Diumenge 

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



 
 
 
Vida de la parròquia  

Catequesi: Dilluns  i dimarts Catequesi de Comunió a ¼ de 6 de la tarda. 
 
Taller d’Evangeli: Dimecres 21 a les 9 del vespre. 

 
Sant Antoni Abat : Avui diumenge a les 5 de la tarda Rosari a la 
Capella de Sant Antoni. Dissabte dia 24 a les 9 del matí Missa a 
la Capella, a les 12 benedicció dels animals a la plaça Major. A 
les 5 de la tarda Rosari a la Capella.  
   
 
 
 
 
 
 

 
Missa Familiar : Diumenge vinent a les 12 del migdia. No hi falteu! 
 
Enterrament : El dia 16, Rosa Busquets Aymerich, de 86 anys d’edat.                                                                      

Que descansi en la Pau del Senyor!   
 
 
Col·lectes ...................................................................................................358,27€    
Full i Espurna ...............................................................................................58,70€ 
         Moltes gràcies!  
 
Per a pensar   
 
Estimo la vida  
Estimo la vida perquè és i proclamo que és el més gran do que ens va ser donat, 
perquè va ser la meva possessió primera i serà l'ultima que em serà treta. Tenint-la en 
el meu haver he aconseguit infinites experiències, que el valor més petit sobrepassa al 
valor de tot l'or d'aquest món.  
Estimo la vida, senyors, la gaudeixo!  
Per la tèbia calor del sol cada matí, per les seves nits tan fredes i de dol que 
converteixen en miralls la meva finestra.  
Estimo la vida perquè cada dia m'omplirà de noves experiències i serà cadascuna 
d'elles meva i a totes elles l'ànima les ànsia.  
Estimo la vida perquè l'he provat i el seu sabor agre - dolç em fascina, i si qualsevol bé 
amb un mal se m'ha pagat no és necessari que això em deprimeixi.  
Estimo la vida doncs ella m'ha ensenyat que no és el bé d'altre que m'eleva, que és 
més bell estimar que ser estimat No se de ningú que a negar això s'atreveixi.  
Estimo la vida amb tots els seus capritxos, amb tota i la seva malícia doncs, si no 
existís el mal; com podria omplir-me de l'orgull del bé fet?  
Estimo la vida, i el que més estimo és l'amor que en ella he trobat, aquest amor que 
m'ajuda en cada tram a estimar la vida com mai s'ha estimat.  
Estimo la vida perquè sóc, i ningú pot evitar el meu sóc d'ahir i ara. L'estimo perquè no 
fa ni tan sols trenta anys jo no era.  
Estimo la vida perquè sé que un dia s'apagarà el sol dels meus matins i aleshores 
sabré perquè servia estimar la vida així, amb tantes ganes 
    

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


