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Ho celebrem junts 
                                                                            

El dia 6, dilluns passat, va  fer quaranta anys de 
l’ordenació sacerdotal de Mn. Josep Alaró,  
rector de Centelles. Vam celebrar-ho junts amb 
una trobada festiva a la tarda i la missa d’acció 
de gràcies a les 8 del vespre. A la missa vam 
gaudir del cant i la música de Cantus Firmus. La 
primera lectura va ser la mateixa del dia de 
l’ordenació, el 6 de febrer de 1977 a la 

Parròquia del Remei de Vic. Les pregàries, adients a la celebració, van ser preparades per 
alguns dels que participaven a la missa igual que l’agraïment a mossèn Josep. Ell va recordar 
aquestes paraules que el Dr. Masnou, el bisbe que el va ordenar, va pronunciar a l’homilia de 
la missa d’ordenació i que havien preparat amb els grups  que en aquells moments 
participaven a la Parròquia del Remei, llavors molt viva:  
“Que el capellà sigui un home profundament creient, que es fia totalment de Déu, obert i 
disponible, que fa de la pregària i de l’eucaristia el lligam de comunió amb el Pare... Que sigui 
un home pobre, que no se sent lligat al diner, al poder, al prestigi... Que sigui un home 
acollidor  de tothom, atent més a la persona que a la ideologia, que treballa per la justícia i 
per fer present l’amor de Déu entre els homes”. 
Donem-ne gràcies a Déu. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 11: M. Lurdes Roca i Joan Vall·llovera  

Diumenge 12: 10h, A la Mare de Déu de l’Ajuda. 12h  Antonia Lavado Rodríguez Tomàs  

Dissabte 18: Esposos Giol Minguet   

Diumenge 19: 10h, Maria Calm Preseguer  (23 Aniv.) 12h  Agustí Vallduriola 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana Celebració de la Paraula i Comunió dilluns, dimarts, 

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

les 10 i a les 12.  

Despatx parroquial: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda 

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 

 



Vida de la parròquia 

Mans Unides. Campanya contra la Fam: Avui a les misses col·lecta per Mans Unides i 
lectura del manifest. A les 6 de la tarda a l’església Pregària per la pau.    
 
Catequesi: 
Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda, grups  de nens i nenes  
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
 
Enterrament: El dia 9 Pius Pujol Albanell de 92 anys d’edat. 
      Que descansi en la pau del Senyor! 
 
Full Diocesà:  Com que tornen a sobrar fulls el diumenge reduirem la demanda, així també 
disminuirem la diferència entre el que hauríem de recollir a la caixeta  i el que recollim. Els 
que us agrada de tenir-lo, mireu d’agafar-lo  abans no s’acabin i sempre que pugueu aboneu 
el que costa. També  podeu demanar que us el guardem setmanalment. Moltes gràcies. 
   
 

3r Cicle de Cinema: Divendres 24 de febrer a les 9 del vespre  
La història de Marie Heurtin  
Una pel·lícula de Jean-Pierre Améris. 
Actores: Isabelle Carré, Ariana Rivoire 
Basada en una història real viscuda a França a finals del segle XIX.  
Sinopsis:  Marie Heurtin de catorze anys, és sorda i cega de naixement i 
és incapaç de comunicar-se. Els seus pares la porten a l’Institut Larnay, 
especialitzat en l’educació de nenes sordes. Malgrat l’escepticisme inicial, 
la germana Marguerite acull aquesta noia i fa tot el possible per treure-la 
de la foscor  i caminar cap a la llum.   

 
 
Trobada de formació per als lectors:  
Dissabte 25 de febrer a les 10 del matí a l’església.  
Podeu apuntar-vos-hi durant aquesta setmana.  
Gràcies.  
   
 
 
 
 
Col·lecta de la setmana passada ................327,15 €                          
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han 
recollit..55,46 € 
                
     Moltes gràcies! 

 
 

 
 
 
Per a pensar  
Aprenem a estimar no quan trobem la persona perfecta, sinó quan arribem a veure de 
manera perfecta a una  persona imperfecta. SK. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

