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sols, tenen nom i família. Eren 
a creients no podem oblidar que són germans i germanes nostres. La majoria d’ells, 
segurament, embarcats cap Europa, des de zones de misèria, guerra, conflictes que 
ens arriben diàriament pels mitjans 

Què fem davant d’això? Què fan les autoritats europees per evitar aquestes tragèdies? 

Des de la pregària expressem el nostre dolor, el condol i la solidaritat  i fem una crida a 
mantenir viva la sensibilitat i a estar al costat dels que s’
volen viure amb llibertat i dignitat. No deixem que la “cultura de la indiferència” que 
impregna la nostra societat ens agafi a nosaltres. Aquest 400 morts eren persones  
necessàries per construir la societat justa i fraternal

Intencions de misses 

Diumenge 19 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Maria Calm

Dilluns 20 : Família Vallmitjana Benet

Dimarts 21 : Família Gispert Arañó

Dissabte 25 : Família Ribé Portet

Diumenge 26 : 10h Comunitat 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, d

Dijous a les 8 del matí. Diu

Despatx parroquial : Dimarts de 4 a 2/4 de

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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400 morts més al Mediterrani 

Càritas ens recorda aquesta tragèdia amb 
aquesta reflexió que us fem arribar: 

No podem acostumar-nos a 
esdeveniments ni acceptar que aquests fets 
només notícies que duren unes hores. No 
podem quedar-nos amb la publicació d’unes 
imatges anònimes, unes xifres i una crònica. 
Cada una de les 400 persones  ofegades al mar, 
entre elles molts menors d’edat que viatjaven 

sols, tenen nom i família. Eren éssers humans com nosaltres, únics i irrepetibles. Com 
a creients no podem oblidar que són germans i germanes nostres. La majoria d’ells, 
segurament, embarcats cap Europa, des de zones de misèria, guerra, conflictes que 
ens arriben diàriament pels mitjans de comunicació. 

Què fem davant d’això? Què fan les autoritats europees per evitar aquestes tragèdies? 

Des de la pregària expressem el nostre dolor, el condol i la solidaritat  i fem una crida a 
mantenir viva la sensibilitat i a estar al costat dels que s’arrisquen perquè, simplement, 
volen viure amb llibertat i dignitat. No deixem que la “cultura de la indiferència” que 
impregna la nostra societat ens agafi a nosaltres. Aquest 400 morts eren persones  
necessàries per construir la societat justa i fraternal que volem.  

  
Intencions de misses  

: 10h Comunitat Parroquial. 12h Maria Calm.Teresa Costa Font (1r Aniv.) 

Família Vallmitjana Benet 

Gispert Arañó 

Família Ribé Portet 

Comunitat Parroquial. 12h Josep Mirambell i Angelina Garriga 

inguem en compte...  

lluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Diumenge a les 10 i a les 12 

: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 
19 d’abril de 2015 

Càritas ens recorda aquesta tragèdia amb 
aquesta reflexió que us fem arribar:  

nos a aquests 
esdeveniments ni acceptar que aquests fets són 
només notícies que duren unes hores. No 

nos amb la publicació d’unes 
imatges anònimes, unes xifres i una crònica. 
Cada una de les 400 persones  ofegades al mar, 
entre elles molts menors d’edat que viatjaven 

éssers humans com nosaltres, únics i irrepetibles. Com 
a creients no podem oblidar que són germans i germanes nostres. La majoria d’ells, 
segurament, embarcats cap Europa, des de zones de misèria, guerra, conflictes que 

Què fem davant d’això? Què fan les autoritats europees per evitar aquestes tragèdies?  

Des de la pregària expressem el nostre dolor, el condol i la solidaritat  i fem una crida a 
arrisquen perquè, simplement, 

volen viure amb llibertat i dignitat. No deixem que la “cultura de la indiferència” que 
impregna la nostra societat ens agafi a nosaltres. Aquest 400 morts eren persones  

.Teresa Costa Font (1r Aniv.)  

irambell i Angelina Garriga  

a les 8 del vespre. 



Vida de la parròquia  

 
Missa Familiar : Serà el proper diumenge dia 26 a les 12 del migdia.  
 
Catequesi de Confirmació : Dimecres a ¼ de 7 de la tarda.  
 
Consell Pastoral :  Dijous 23 a 2/4 de 9 del vespre. Pregària mitja hora abans, oberta 
a tothom. 
 
Enterrament : El dia 16 Maria Fabré Argemí de 91 anys.  També el dia 15 morí a 
Centelles Jesusa Moreno López de 87 anys que fou incinerada a Vic.  
    Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
Flama Parroquial : El segon número d’aquesta publicació va sortir el dia de Pasqua. 
La Fama vol ser un butlletí d’informació de la tasca pastoral que fan els diversos grups 
de la parròquia. Aquest núm. 2 recull les activitats dels grups d’Altres Serveis que el 
formen: El Consell de Pastoral, Consell d’Economia i Patrimoni, Centre Parroquial i el 
Grup de Comunicació.     
Els que l’heu llegida ens agradaria que ens féssiu arribar la valoració que en feu. 
Volem millorar el que calgui. Moltes gràcies! 
 
Pregària silenciosa : Tindrà lloc diumenge vinent a les 7 de la tarda a  la Capella de la 
Mare de Déu del Socós.  
 
Defunció  : La setmana passada va morir Antoni Estabanell Demestre, una persona 
que a través de la seva industria ha contribuït al creixement  de Centelles. Des d’aquí 
volem acompanyar la seva família i agrair tot el que ha fet també per la Parròquia. 
Descansi en Pau!      
 
Col·lecta dissabte i diumenge ...........................................................................360,90€ 
Full i Espurna .......................................................................................................55,14€  
             Moltes gràcies 
 
 Per a pensar  

 
Després dels dubtes i les pors, arriba l’alegria  i la pau. Però la pau que porta Jesús és 
la pau que neix des de l’interior, és serenor que ajuda a veure la realitat amb uns altres 
ulls. 
 
Trobar-se amb el Crist ressuscitat ens asserena, ens porta la calma, però a l’hora ens 
llença al món a ser testimonis d’aquesta trobada.  
 
Visc una pau externa o em neix de dins?  

 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles.cat  
I també amb el domini .com  


