
Diumenge 5 de Pasqua  / B                                        
 
Valorem el cant  

cançoners disponibles als bancs. Procurem agafar
disbarat poder comptar amb més persones que poguessin dirigir

Cantar és pregar dues vegades, es diu. Doncs, si cantem la nostra pregària 
esdevindrà més intensa. Sant Agustí diu: “Sempre és bon moment per cantar, quan els 
germans es troben a l’església... No veig que els cristians  puguin fer res de millor, 
més útil i més sant” (Epist. 55,34

Intencions de misses 

Dissabte 2 : Comunitat Parroquial 

Diumenge 3 : 12h En acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Ajuda

Dilluns 4 : Esposos Ramon Sala i Teresa Aregall

Dimarts 5 : Pere i Ventura i família

Dimecres 6 : En acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Ajuda

Dijous 7 : Maria Calm  

Dissabte 9 : Difunts Família Dorca Serra 

Diumenge 10 :  10h Maria Rodríguez Castillo (1r Aniv. ) Teresa Calm Brachs (3r Aniv.) 

12h Comunitat Parroquial  

    

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, d

Dijous a les 8 del matí. Diu

Despatx parroquial : Dimarts de 4 a 2/4 de 6 tarda

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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Quan l’assemblea litúrgica és viva i participativa, el 
cant del poble funciona. El fet de cantar és una 
acció gratificant que ens permet 
variada gamma de sentiments i crea comunió entre 
les persones. A més allò que s’ha cantat sovint és 
recordat.  

És important que participem amb el cant en les 
misses que celebrem. Tenim  indicats els cants en el 
plafó que hi ha al cantó dret de la nau i els 

cançoners disponibles als bancs. Procurem agafar-los i servir-nos-en. I no seria cap 
disbarat poder comptar amb més persones que poguessin dirigir-los.  

Cantar és pregar dues vegades, es diu. Doncs, si cantem la nostra pregària 
s intensa. Sant Agustí diu: “Sempre és bon moment per cantar, quan els 

germans es troben a l’església... No veig que els cristians  puguin fer res de millor, 
més útil i més sant” (Epist. 55,34-5)   

 
Intencions de misses  

Comunitat Parroquial  

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

Esposos Ramon Sala i Teresa Aregall  

Ventura i família 

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

: Difunts Família Dorca Serra  

Maria Rodríguez Castillo (1r Aniv. ) Teresa Calm Brachs (3r Aniv.) 

 

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  
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Maria Rodríguez Castillo (1r Aniv. ) Teresa Calm Brachs (3r Aniv.) 

a les 8 del vespre. 



Vida de la parròquia  

 
Catequesi Familiar : Per als pares i mares dilluns a les 9 del vespre o dissabte a les 
10 del matí. 
 
 
Proclama matrimonial : Preparen el seu casament en Joan Mas i Crosas, fill de Jordi i 
Concepció, nascut a Vic i veí d’Hostalets de Balenyà amb Cristina Ruiz Arabia, filla 
d’Enric i Immaculada, nascuda a Sant Esteve de Palautordera i veïna de Centelles.  
 
 
Mes de Maig : Rosari i Mes de Maria a la capella de Sant Antoni cada dia a les 5 de la 
tarda i a la Capella del Socós a les 7 de la tarda. 
 

 
Curs sobre el Nou Testament I: Els evangelis : 
Reunió dels que el van seguir, dimecres a les 9 del 
vespre a la Sala parroquial Mn. Josep Esteve. En 
farem la valoració i programarem el curs vinent.    
 
 
 
 

 
A propòsit de la qüestió armènia. Centenari d’un ge nocidi : Xerrada de Bàrbara 
Virgil a la Sala de Vidre del Casal Francesc Macià, el dijous dia 14 de maig a les 8 del 
vespre.  
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ...........................................................................299,23€ 
Full i Espurna .......................................................................................................48,73€  
  
 
                                                                                                                 
 Per a pensar  
 

Et donem gràcies 
 

Et donem gràcies, Pare de Jesucrist i nostre, 
perquè has volgut empeltar-nos 

en el cep veritable que és el teu Fill Jesús;  
i et demanem que ens deixem treballar 

per Tu i el teu Esperit Sant,  
per tal que arribem a donar el fruit 

 que esperes de cada un dels teus fills  
i de tota la comunitat cristiana. 

No permetis, Pare, que ens tornem sarments seques 
  o que fan raïms agres. 

   
                                                 De La Missa de cada dia   

 
 

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


