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Una altra acció de CÀRITAS:
CÀRITAS el reforç escolar
El dia 9 d’aquest mes va començar el reforç a les escoles
del nostre poble, amb 43 alumnes de totes les etapes de
d
l’ensenyament obligatori. 24 voluntaris atenen
a
aquests
alumnes, tot i que se’n van oferir 32.. 8 d’ells per diverses
di
causes de dies o horaris no han pogut fer aquest servei.
CÀRITAS organitza aquesta activitat a través d’unes
persones que la dirigeixen i coordinen els llocs, alumnes,
voluntariat i activitats, invertint-hi una bona dedicació.
Amb l’experiència d’anys enrere,
enrer
cal esmentar la
a generositat de totes les persones
que fan possible el reforç, donant el seu temps, esforç i creativitat.
creativitat. Ells fan possible
que els alumnes
es progressin en els coneixements propis de l’edat i en un ambient
agradable d’amabilitat on tots els qui hi participen,
participen petits i més grans, se senten acollits
i valorats.
Així setmana rere setmana s’experimenta l’alegria del servei, el goig de donar i rebre.
r

Intencions de misses
Dissabte 21:: Teresa Calm Brachs i Pere Calm Preseguer
Diumenge 22:: 10h Família Carrera. Tomàs Lloret i Anna Roca. 12h Pilar Pous Vila.
Jesús Raposo García.
Dilluns 23: Ànimes
Dimarts 24: Difuntsl
Dimecres 25: Ànimes
Dijous 26: Família Torán Aguilar
Divendres 27: Oleguer Font Suñé (3r Aniv.)
Dissabte 28: Comunitat Parroquial
Diumenge 29: 10h Jordi Pujol Albanell (3r Aniv.) 12h Andreu Roig Vall.

Tinguem
inguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns,, dimarts, dimecres,
di
divendres i dissabte a les 8 del vespre,
dijous a les 8 del matí. Diumenge
iumenge missa a les 10 i a les 12.
Despatx parroquial: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda

Vida de la parròquia
Sala Museu. Jornada de portes obertes: Avui de les 5 de la tarda fins les 8 del
vespre. Començarem amb una sessió explicativa pels qui no van poder ser-hi el dia de
la inauguració i tothom qui vulgui.
Consell Pastoral: Dilluns 23 a 2/4 de 9 del vespre. Comencem amb una pregària a la
Capella del Santíssim oberta a tothom.
Catequesi Familiar: Aquesta setmana dilluns o dimarts d’ ¼ de 6 a ¼ de 7 trobada en
grup dels nens i nenes.
Cadena de Pregària per les vocacions: Divendres 27 de 10 a 11 del vespre a la
Capella de les Missioneres dels Sagrats Cors, carrer Hospital, 11.
Missa Familiar: Serà el diumenge vinent dia 29 a les 12 del migdia.
Diàleg interreligiós. Aquests dies es fa més necessari que mai. L’Institut Superior de
Ciències Religioses de Vic organitza la Jornada sobre diàleg interreligiós i
convivència que tindrà lloc el proper dijous 26 de novembre a les 18.00h, al Museu de
l’Art de la Pell de Vic. La cloenda és a les 21 h. Oberta a tothom.
Defunció: El dia 18 va morir a Barcelona el Dr. Jesús Raposo García de 84 anys que
durant molts anys havia exercit de metge a Centelles i era ben conegut de tothom.
L’enterrament va tenir lloc a Barcelona i avui a Centelles el recordarem i pregarem per
ell a la missa de les 12.
Que reposi en la Pau del Senyor!
Càritas: Recapte d’aliments: Els dos propers caps de setmana. Rebreu més
informació. Àmbit Solidari: Continuem necessitant un llit individual amb matalàs i un
llit de matrimoni amb matalàs, un armari, una rentadora i una estufa. A qui pugui
ajudar, moltes gràcies.
Col·lecta Germanor: Es van recollir 410,99€. A tots moltes gràcies.
Full i Espurna: ................................................................................................. 54,15€
Moltes gràcies

Per a pensar
Rei de veritat
Jesús,
que n’és d’important per a mi
conèixer la veritat per no viure enganyat.
La veritat em fa lliure
perquè em permet de donar
el valor just a cada cosa
i situar-la en el seu lloc.
Vós m’heu dit que sou la Veritat
i que heu vingut al món
per donar testimoni de la veritat.
Gràcies perquè, amb la vostra veritat,
heu il·luminat la meva vida
i heu omplert el meu cor
de serenor, de pau i d’esperança. JCF
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles.cat
I també amb el domini .com

