
Diumenge 4 de durant l’any 
 
La festa de la Candelera  

triar i els pares acompanyaran les seves opcions sovint amb silenci, amb preocupació 
o amb joia, contents dels passos que vagin donant. 
L’exemple dels pares, la donació i el fer
poden fer als fills.     
 

Intencions de misses 

Diumenge 1 : 10h En acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Ajuda

Bonet (1r Aniversari) i Manel Puigdomènech Homs. 

Dissabte 7: Concepció Clos Garriga.

Diumenge 8 : 10h Comunitat Parroquial

Aniversari). 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana a l’església parroquial dilluns, dimarts, dimecres i  

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

8 del vespre. Diumenge Missa a les 10 i a les 12. A la Residència Sant Gabriel els dies 

feiners missa a les 5 de la tarda. 

Despatx parroquial : Dimarts de les 

Càritas parroquial : Dijous de 5 a 8 tarda.
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Ens recorda la Presentació del Senyor. 
portaren a Jesús al temple, a Jerusalem, per 
presentar-lo al Senyor, tal com prescrivia la llei.
Avui no hi ha cap llei que faci que els pares cristians 
presentin a Déu el seu fill, però sí que en el cor de 
molts pares i mares creients que han tingut un fill hi ha 
sentiment d’agraïment a Déu pel do de la vida i de 
petició perquè la protegeixi i l’ajudi a créixer
D’aquí que aquest gest té avui encara un sentit. Els 
fills no són només possessió dels pares. Per mitjà 
d’ells ha arribat al món una nova vida que es va obrint 
i es va fent autònoma, per això la tasca dels par
moments dolços i moments amargs. L’auto
llibertat dels fills faran que a cada moment hagin de 

triar i els pares acompanyaran les seves opcions sovint amb silenci, amb preocupació 
o amb joia, contents dels passos que vagin donant.  
L’exemple dels pares, la donació i el fer-los costat és el millor acompanyament que 

Intencions de misses  

En acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Ajuda

Bonet (1r Aniversari) i Manel Puigdomènech Homs.   

Concepció Clos Garriga. 

Comunitat Parroquial. 12h Maria Sarrà i Mariano Ayza (1r 

Tinguem en compte...  

Aquesta setmana a l’església parroquial dilluns, dimarts, dimecres i  

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

Missa a les 10 i a les 12. A la Residència Sant Gabriel els dies 

feiners missa a les 5 de la tarda.   

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

: Dijous de 5 a 8 tarda. 

 
1 de febrer de 2015 

orda la Presentació del Senyor. Josep i Maria 
portaren a Jesús al temple, a Jerusalem, per 

lo al Senyor, tal com prescrivia la llei. 
ha cap llei que faci que els pares cristians 

presentin a Déu el seu fill, però sí que en el cor de 
molts pares i mares creients que han tingut un fill hi ha 
sentiment d’agraïment a Déu pel do de la vida i de 
petició perquè la protegeixi i l’ajudi a créixer. 
D’aquí que aquest gest té avui encara un sentit. Els 
fills no són només possessió dels pares. Per mitjà 
d’ells ha arribat al món una nova vida que es va obrint 
i es va fent autònoma, per això la tasca dels pares té 

amargs. L’autonomia i la 
llibertat dels fills faran que a cada moment hagin de 

triar i els pares acompanyaran les seves opcions sovint amb silenci, amb preocupació 

s el millor acompanyament que 

. 12h Joan Mas 

i Mariano Ayza (1r 

Aquesta setmana a l’església parroquial dilluns, dimarts, dimecres i  

ssabte Missa a les 

Missa a les 10 i a les 12. A la Residència Sant Gabriel els dies 



Vida de la parròquia  

 
Catequesi Familiar : Dilluns a les 9 del vespre i dissabte a les 10 del matí per els 
pares i mares. 
 
Catequesi de Comunió : Dilluns i dimarts a ¼ de 6 de la tarda. 
 
Formació d’adults - Curs d’introducció al NT : Aquesta setmana no hi ha la 
presentació de l’Evangeli de Mateu, serà el dimecres de la setmana vinent, dia 11. 
Tingueu en compte aquest canvi. 
 
Dilluns dia 2 de febrer, Festa de la presentació de Jesús al temple. Jesús é s la 
llum del món. Popularment també és la Candelera. 
El diumenge, el Pare Vicenç beneirà unes espelmes i en la celebració del dilluns el 
vespre les encendrem per recordar que a nosaltres també Jesús ens diu: "Vosaltres 
sou la llum del món"  i que el nostre comportament com a cristians ha de ser clar i 
lluminós. 
 
 
Enterraments:  El dia 26, Matilde Sánchez Rodríguez, de 81 anys d’edat. 
                                                               Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lecta dissabte i diumenge .........................................................................253,96€. 
Full i Espurna .....................................................................................................51,51€ 
 
 
Mans Unides: Diumenge vinent és el dia de Mans Unides Campanya contra la Fam.  
Hi destinarem les col·lectes. Penseu-hi! 
 
 
Per a pensar  
 
 I camineu plegats  
Procedència: Web de Pastoral 
 
No busquis a l'horitzó 
els camins ja fets, 
No hi són! 
 
El camí, el teu camí 
el trobaràs 
sense saber-ho 
tot caminant. 
 
No busquis la seguretat de l'arbre 
amb les arrels inamovibles 
sota la terra. 
 
La teva seguretat 
és justament el caminar. 
 

Busca, això sí, 
els amics, 
que com tu, continuen cercant. 
I feu camí junts... 
 
...Talleu les herbes. 
...Respireu ben a fons. 
...Aixequeu la mirada. 
...Escolteu els ocells. 
 
I camineu plegats 
anys i anys 
fins a la posta 
definitiva del so

 
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat .  

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

 


