
Diumenge 4 de durant l’any 
 
 
Si tingués molta fe, però no estimés, no seria res.

L’amor és essencial. Sense aquesta realitat, el fet de parlar lleng
té el mateix valor que una fressa incoherent. Donar
A Corint, amb tota la seva espiritualitat no eren capaços d’entendre que l’únic “camí 
incomparablement més gran”  era el de l’amor. I nosaltres?
 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, di

a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.

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

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda

 

Intencions de misses

Dissabte 30 : Comunitat Parroquial

Diumenge 31 : 10h A la Mare de Déu de l’Ajuda.  12h Joan Mas Bonet (2n Aniv.) 

Dilluns 1 : A la Mare de Déu de l’Ajuda 

Dimarts 2 : Família Torán Aguilar

Dimecres 3 : Jesús Raposo

Dijous 4 : Ànimes 

Divendres 5 : Ànimes  

Dissabte 6 : En acció de gràcies

Diumenge 7 : 10h A la Mare de Déu de

Maria Puig Pujalt.  
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Si tingués molta fe, però no estimés, no seria res.  

Aquest himne a l’amor de Sant Pau que proclamem 
avui a la segona lectura cal situar
la carta als cristians de Corint i de la discussió sobre 
els dons espirituals. Aquest himne va adreçat a una 
comunitat que pateix dificultats, on la gent es 
barallava i tenia necessitat de saber que  la seva 
fervorosa religiositat no tenia cap valor si no er
capaços de construir una nova relació entre ells, 
fonamentada en l’amor. Pau vol reorientar la vida dels 
cristians de Corint.  

L’amor és essencial. Sense aquesta realitat, el fet de parlar llengües, que ells tan estimaven, 
té el mateix valor que una fressa incoherent. Donar-ho tot pot ser un exercici d’orgull egoista. 
A Corint, amb tota la seva espiritualitat no eren capaços d’entendre que l’únic “camí 
incomparablement més gran”  era el de l’amor. I nosaltres?  

inguem en compte...  

illuns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12. 

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6.  

Dijous de 5 a 8 tarda.  

Intencions de misses  

: Comunitat Parroquial 

: 10h A la Mare de Déu de l’Ajuda.  12h Joan Mas Bonet (2n Aniv.) 

A la Mare de Déu de l’Ajuda  

Família Torán Aguilar   

Jesús Raposo   

En acció de gràcies 

A la Mare de Déu del Socós.  12h Àngel Casanovas Garriga (1r Aniv. ) i 
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Aquest himne a l’amor de Sant Pau que proclamem 
avui a la segona lectura cal situar-lo en el context de 

Corint i de la discussió sobre 
els dons espirituals. Aquest himne va adreçat a una 
comunitat que pateix dificultats, on la gent es 
barallava i tenia necessitat de saber que  la seva 
fervorosa religiositat no tenia cap valor si no eren 

una nova relació entre ells, 
fonamentada en l’amor. Pau vol reorientar la vida dels 

ües, que ells tan estimaven, 
tot pot ser un exercici d’orgull egoista. 

A Corint, amb tota la seva espiritualitat no eren capaços d’entendre que l’únic “camí 

vendres i dissabte a les 8 del vespre. Dijous 

: 10h A la Mare de Déu de l’Ajuda.  12h Joan Mas Bonet (2n Aniv.)  

Àngel Casanovas Garriga (1r Aniv. ) i 



Vida de la parròquia  

 
 

Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia  
 
Missa a la Residència San Gabriel : Va ser ahir 
darrer dissabte de mes.  
 
Catequesi Familiar : Reunió de pares i mares 
demà dilluns a les 9 del vespre  
 

Festa de la Candelera : Dimarts a la missa del 
vespre benedicció de les candeles. 
 

Formació d’adults : Dimecres a 2/4 de 9 del 

vespre  

 
 
Enterraments : El dia 25 Pepita Balmes Borguñó de 91 anys d’edat. Ezequiel Cid López de 
78 anys. El dia 28 Josep Solà Molist de 58 anys.  
                                      Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
 
Col·lecta pro Sala Museu : Avui és el darrer diumenge que hi destinem l’import de les 
col·lectes. El tercer dissabte i diumenge es van recollir 327,11€ i el passat 317,59€. Gràcies.                      
                                                                                                
Pessebre 2015 : Encara podeu visitar 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.   
 
Recollida del pessebre que vam portar a Sant Pere d e Bertí : L’anirem a recollir dissabte 
vinent dia 6 de febrer un cop passada la Festa de la Candelera. L'hora de sortida serà a les 
9 del matí i el punt de reunió davant del Restaurant Les Brases. 
 
Mans Unides : Durant la CAMPANYA DE LA LLÀNTIA SOLIDARIA, es van recaptar la 
quantitat de 1.152 € que serviran per ajudar al projecte de construcció d’una escola de 
secundària a Tougan (Burkina Faso). El seu cost és de 68.217 Euros. Gràcies a tots per 
ajudar-nos, una vegada més, a sentir-nos col·laboradors en la lluita per aconseguir un món 
més just.  
 
Per a pensar 
 
  
LES OBRES DE MISERICÒRDIA, AVUI. 
 
9. Donar un bon consell a qui  el necessiti. Sense paternalisme. Aconsella, però quan l’altre 
t’ho demani i ho vulgui, o quan veritablement ho necessiti. Si dones un consell, mostra’t 
també disposat  a rebre’n dels altres! 
 

 
 

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


