
Diumenge XII de durant l’any
 
De qui ens fiem ? 

Avui “passar a l’altra riba” significa deixar les seguretats, sortir d’un lloc conegut, deixar 
d’estar només amb els nostres i obrir
 
 

Intencions de misses 

Dissabte 20 : Esposos Giol Mas. En acció de gràcies pel Pelegrinatge a Lurdes 

Diumenge 21 : 10h Comunitat parroquial. 12h Maria Calm  

Dilluns 22 : Sor Isabel  Lladonet M

Dimarts 23 : Família Toran Aguilar 

Dimecres 24 : Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca

Dijous 25 : A les 8 del vespre, 

Divendres 26 : Lurdes Vall·llovera Roca (7è Aniv.) 

Dissabte 27 : Pere Espuña Font

Diumenge 28 : 10h Joan Puigdollers. 12h 

 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana cada dia a 

a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial : Horari d’estiu:

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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Jesús qüestiona als qui el segueixen 
sobre el que preval en ells, si la por o la 
confiança. I els deixebles es pregunten 
els uns als altres quin grau
els mereix Jesús: Se’n poden refiar 
totalment? És la pregunta que l’evangeli 
fa avui a la nostra comunitat, a cadascun 
de nosaltres: posem en Jesús tota la 
nostra confiança? O encara ens deixem 
portar per la por?  

significa deixar les seguretats, sortir d’un lloc conegut, deixar 
d’estar només amb els nostres i obrir-nos, anar més enllà...  

Intencions de misses  

: Esposos Giol Mas. En acció de gràcies pel Pelegrinatge a Lurdes 

: 10h Comunitat parroquial. 12h Maria Calm    
: Sor Isabel  Lladonet Missionera dels SSCC i Francisca Lladonet 

: Família Toran Aguilar   

Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca   

A les 8 del vespre, Joan Marcel Cleries (20è Aniv.)  

: Lurdes Vall·llovera Roca (7è Aniv.)  

Pere Espuña Font  

Joan Puigdollers. 12h Comunitat parroquial.  

inguem en compte...  

Aquesta setmana cada dia a les 8 del vespre, llevat de d

Horari d’estiu: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 
1 de juny de 2015 

Jesús qüestiona als qui el segueixen 
sobre el que preval en ells, si la por o la 
confiança. I els deixebles es pregunten 
els uns als altres quin grau de confiança 

Se’n poden refiar 
totalment? És la pregunta que l’evangeli 
fa avui a la nostra comunitat, a cadascun 
de nosaltres: posem en Jesús tota la 
nostra confiança? O encara ens deixem 

significa deixar les seguretats, sortir d’un lloc conegut, deixar 

: Esposos Giol Mas. En acció de gràcies pel Pelegrinatge a Lurdes  

SSCC i Francisca Lladonet  

, llevat de diumenge:  

de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  



Vida de la parròquia  

Consell Pastoral : Reunió dilluns 22 a les 9 del vespre. Mitja hora abans pregària a 
l’església, oberta a tothom.  
 
Càritas Parroquial : Reunió dels voluntaris divendres 26 a 2/4 de 9 del vespre a la 
rectoria.    
 
Àmbit Solidari de Càritas : Tenim una situació urgent que cal resoldre: Una mare sola 
amb dues criatures de 8 anys i de mesos, sense ingressos, ha de deixar el lloc on viu. 
Necessita llogar una habitació o bé una casa on viure a canvi del treball de casa, fer 
companyia o cuidar una persona gran.  Si podeu ajudar truqueu al telèfon de Càritas 
93 881 10 32 o bé al 93 881 27 67 (Montse).  
 
 
Bateig : Roger Puigvila i Lorenzo, fill de Eduard i Ariadna. Van ser padrins Marc 
Lorenzo i Teresa Barcons. 
                                              Benvingut a la comunitat parroquial!   
 
 
Enterrament : El dia 17 Ramona Bosch i Vidal de 89 anys d’edat.   
                                                   Que descansi en la Pau del Senyor!   
 
 
Catequesi : La reunió de final de curs amb els catequistes de 1r i 2n curs va ser 
divendres passat a les 5 de la tarda.  
 
Proclama matrimonial : Preparen el seu casament en Carles Ruiz Viola, fill de Juan 
Carlos i M. Isabel, nascut a Hospitalet de Llobregat i veí de Centelles amb Montserrat 
Cortiella Pou, filla d’Agustí i M. Carme, nascuda a Vic i veïna de Centelles.   
 
Capella del Socós : Rosari i Mes del Sagrat Cor cada dia a les 7 de la tarda.  
 
   
Col·lecta dissabte i diumenge darrer ..............................................................303,08€ 
Full i Espurna i Flama .........................................................................................55,13€  
 
 
Per a pensar  
 
L’ofrena de la missa  
Fa un dies ho dèiem. Avui hi tornem perquè encara cada setmana hi ha sobres buits a 
la col·lecta i se’n troben als bancs en el calaixet dels cantorals.  
No cal fer un gest fictici. Si heu de tirar el sobre buit a la col·lecta, no l’agafeu. Us 
enganyeu vosaltres mateixos. 
Cal que el gest de posar el sobre a la col·lecta sigui sincer i exponent del que tinc.  
Com les altres parts de la missa, la col·lecta forma part de l’eucaristia i no pot ser un 
acte simulat o fals. Tota la missa demana coherència.  
I encara més, l’aportació econòmica que faig és en bé de la comunitat, especialment 
dels més necessitats a qui l’església ha d’atendre: per això l’he de fer de bon grat, 
generosament i sense recança.  
Moltes gràcies.  
 

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


