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Intencions de misses 

Dissabte 27 : Pere Espuña Font 

Diumenge 28 : 10h Joan Puig

Dilluns 29 : Pere Baulenas

Dissabte 4 : Família Torán Aguilar 

Diumenge 5 : 10h Pere Calm Preseguer

 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte 

dijous a les 8 del matí. Diumenge

Despatx parroquial : Horari d’estiu:

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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                                                        Tu vols la vida  

Jesús, a l’Evangeli sempre ens parle
vida, de vida en plenitud.

Entre nosaltres, sempre t’es
 per alliberar les persones,

tant de malalties físiques com espirituals.
Com que respectes la llibertat de la persona,
li ofereixes la teva ajuda sense imposicions

i li demanes que col·labori 
en la seva  guarició.

Ens dónes els mitjans  per fer créixer la
però nosaltres tenim l’última paraula.
Ajuda’m a estimar tant la vida

que estigui disposat a protegir
i fer-la créixer en mi i en els altres.

Intencions de misses  

: Pere Espuña Font  

: 10h Joan Puigdollers. Família Dorca Llavina. 12h En acció de gràcies. 

Pere Baulenas  

Família Torán Aguilar   

Pere Calm Preseguer. 12h Esposos Joan i Concepció

inguem en compte...  

Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre

menge:  a les 10 i a les 12. 

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

: Dijous de 5 a 8 de la tarda  
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12h En acció de gràcies.  

Esposos Joan i Concepció  

les 8 del vespre, 

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



Vida de la parròquia  

Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia.  
 
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 : Paula Molist i Montañà, filla d’Albert i Marianna. Van ser padrins Pere Molist 
Mata i Imma Lladó Vila. 
                                              Benvinguda a la comunitat parroquial!   
 
 
Enterrament : El dia 23 Aurora Durán Comas de 77 anys d’edat.   
                                                   Que descansi en la Pau del Senyor!   
 
 
Capella del Socós : Rosari i Mes del Sagrat Cor cada dia de juny a les 7 de la tarda.  
 
   
Col·lecta dissabte i diumenge darrer .. .....................................................255,41€ 
Full i Espurna ................................................................................................51,19€  
 

Web de la Parròquia : No us oblideu de mirar-lo. Hi 
trobareu  tot el que fa referència a la parròquia i a la vida 
de la comunitat parroquial.  
www.parroquiadecentelles.cat  
www.parroquiadecentelles.com  

                                                                                                    
 
Sant Pere de Bertí  
Diumenge vinent a les 6 de la tarda Missa en honor del Patró de la Parròquia.  A la 
sortida, l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja ens obsequia amb coca i begudes.  
 
 
 
Per a pensar  
 
L’ofrena de la missa  
Penseu què podeu posar dins el sobre i feu-ho honestament.  
Cada setmana hi ha sobres buits a la col·lecta i se’n troben als bancs en el calaixet 
dels cantorals.  
Si heu de tirar el sobre buit a la col·lecta, no l’agafeu. Us enganyeu vosaltres mateixos. 
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.  
 
Moltes gràcies.  
 

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


