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Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana 

dimarts, dimecres i divendres 

Diumenge a les 10 Celebració de la Paraula i Comunió

Despatx parroquial : Dimarts de les 4 a 2/4 de 6. 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda

 

Intencions de misses

Dissabte 16 : Comunitat parroquial 

Diumenge 17 : 10h Ànimes. 12h Maria Calm  

Dissabte 23 : Miquel Xuriach i Família

Diumenge 24 : 12h Balbina Vall Planas
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PREMI PER TREBALLAR JUNTS 
Aquest és el premi que l’Associació de pessebristes 
ha donat als infants de catequesi que varen fer els 
diorames. 
És prou important saber treballar en conjunt, 
en comú el que cadascú és i té, respectant la manera 
de ser i fer dels altres. El Sr. Norbert Gómez  va 
ensenyar als nens i nenes, de manera teòrica i 
pràctica, com fer un pessebre
anaven fent. Era una catequesi excel
NADAL. 
A la pràctica cadascú feia la feina de manera 
personal i al seu gust.  Els infants es varen emportar  
algunes coses que havien fet per fer el pessebre a 
casa. Després entre tots varen muntar els diorames 
que han exposat a l’església. 
TREBALLAR JUNTS, acceptant el que fa l’altre, 
acollint-se mútuament així com  és cadascú, és una 
catequesi pràctica, que ben bé mereix un premi
premi de la satisfacció personal.
 

inguem en compte...  

Aquesta setmana Celebració de la Paraula i Comunió 

i divendres a les 8 del vespre. Dissabte missa a les 8 del vespre

Celebració de la Paraula i Comunió i a les 12 Missa

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6.  

Dijous de 5 a 8 tarda.  

Intencions de misses  

: Comunitat parroquial  

: 10h Ànimes. 12h Maria Calm   
Miquel Xuriach i Família 

Balbina Vall Planas  
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Aquest és el premi que l’Associació de pessebristes 
ha donat als infants de catequesi que varen fer els 

És prou important saber treballar en conjunt, posant 
en comú el que cadascú és i té, respectant la manera 
de ser i fer dels altres. El Sr. Norbert Gómez  va 

nens i nenes, de manera teòrica i 
com fer un pessebre i comentant el que 

Era una catequesi excel·lent sobre 

A la pràctica cadascú feia la feina de manera 
personal i al seu gust.  Els infants es varen emportar  
algunes coses que havien fet per fer el pessebre a 
casa. Després entre tots varen muntar els diorames 

acceptant el que fa l’altre, 
tuament així com  és cadascú, és una 

catequesi pràctica, que ben bé mereix un premi: el 
premi de la satisfacció personal. Felicitats! 

Celebració de la Paraula i Comunió dilluns, 

ssabte missa a les 8 del vespre. 

Missa. 



Vida de la parròquia  

 
 
Capella de Sant Antoni Abat : Avui diumenge a les 5 de la 
tarda Rosari a la Capella.  
 
 
 
 

 
Catequesi de Comunió: Dilluns  i dimarts a ¼ de 6 de la tarda. 
 
 
Missa Familiar : Serà el darrer diumenge de mes, dia 31, a les 12. La prepararem  
dijous 21 a les 9 del vespre a la rectoria. 
 
 
Sala Museu :    
Els que l’heu visitada heu valorat molt el treball fet, però ja sabeu que el 
cost per a la Parròquia és de 24.908,40€. Per això us demanem la 
vostra ajuda. Volíem donar-hi una empenta amb les col·lectes d’aquest 
mes de gener, però de moment, ens quedem molt curts, ja que les 
quantitats recollides són les d’una col·lecta normal:   
 
1 de gener: 292,06€.  
3 i 4 de gener: 308,37€.  
5 i 6 de gener: 359,59€ 
9 i 10 de gener: 412,08€ 
Confiem en l’esforç de tots els que estimem el nostre patrimoni. Gràcies.                        
                                                                                                
 
 
Pessebre 2015 : Podeu visitar encara a l’església els diorames que han fet els nens i 
nenes de Catequesi amb la col·laboració i mestratge de Norbert Gómez i que han 
obtingut el 3r premi del Concurs de l’Associació de pessebristes de Centelles.   
 
 
 
Col·lectes 
Full i Espurna: Total previst: 56€  Total recollit .................................................  51,65€  
Donatiu.............................................................................................................. 100,00€ 
 
 
Per a pensar 
 
 LES OBRES DE MISERICÒRDIA, AVUI. 
7. Enterrar els morts. D’això ja hi ha qui se n’encarrega, però tu hi aportes la pregària 
esperançada, l’amor i l’agraïment. No oblidis que el problema està més en els qui 
queden que no pas en els qui se’n van. Fes-los costat! 

 
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . I també amb el domini .com 


