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GRÀCIES PEL MEU BATEIG
Senyor, fa anys em van batejar.
Aquell dia els meus pares i padrins
em van portar a l’església
per fer-me cristià /na,
perquè Tu estiguessis sempre amb mi
i jo fos sempre amic teu.
Perquè a través de l’aigua
jo em submergís plenament
en la teva vida nova i rebés la llum de Crist.
Senyor, et dono gràcies perquè sóc cristià/na.
Omple’m del teu Esperit,
de la teva força, del teu amor.
Fes que mantingui sempre encès
el foc de la fe i de l’esperança
i que sàpiga estimar-te sempre i
estimar els altres com tu estimes
i ens has ensenyat a estimar.
Senyor, gràcies, per la teva vida,
gràcies pel do de la fe.

Tinguem en compte...
Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dijous a les 8
del matí. Dissabte anticipada a les 8 del vespre . Diumenge a les 11 del matí.
Despatx parroquial: Dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda.

Intencions de misses
Dissabte 6: Família Vallmitjana Benet
Diumenge 7 : Família Costa Homs
Dilluns 8: Família Arañó Barenys
Dijous 11: Ramona Soldevila
Dissabte 13: Pere Viñolas Garriga (1r Aniv.) i Esperança Garriga
Diumenge 14: Comunitat Parroquial

Vida de la parròquia
Catequesi Familiar: Dilluns per als pares i mares a les 9 del vespre.
Formació d’adults: Dimecres vinent dia 13 a 2/4 de 9 del vespre.
Enterraments: El dia 31 Carolina Miralpeix Mateu de 81 anys d’edat . Angel Fenoy Ortega de
87 anys. El dia 5 de gener Nati Lardíes Campo de 87 anys.
Que descansin en la pau del Senyor !
Moviment Parroquial 2017

Baptismes 12, 5 nenes i 6 nens i 1 adult.
Confirmacions 1 adult
Enterraments 82, 44 dones i 38 homes
Matrimonis a la parròquia, 1
Primeres comunions a la parròquia 12, 6 nenes i 5 nens i
1 adult

Col·lectes de diumenge passat..............................................................................349,91€
Full i Espurna ............................................................... ...................................... 51,85€
Full Diocesà: A partir d’avui el Full Diocesà augmenta de preu. Per això el preu indicatiu amb
l ’ Espurna és de 0,80 €. Tingueu-ho en compte a l’hora d’agafar-los. Moltes gràcies.
Nota del Consell d’Economia: Haureu vist que les col·lectes de les misses han disminuït
notablement mentre les despeses que té la Parròquia són les mateixes o més importants. Per
això, tot i no tenir encara el balanç econòmic del 2017 us convidem a prendre’n consciència i,
en la mesura que pugueu, seguir col·laborant. Entre tots els que ens sentim comunitat
cristiana hem de sostenir la nostra església. En aquest sentit hem de tornar a demanar-vos la
vostra aportació en les celebracions exequials com es feia abans. La Parròquia ho necessita
per tal d’ajudar en les despeses, sobretot la que suposa la calefacció a l’hivern. Moltes
gràcies per la vostra comprensió i ajuda.
Centre Parroquial: Avui diumenge dia 7 a les 6 de la tarda Els Pastorets per la Companyia
de Titelles Litus Codina i Jordi Bertran. Diumenge vinent Contes de Nadal: Tres catalans i un
rus amb Joan Massotkleiner, veu i Anna Godoy, arpa.

Parròquia de Sant Martí de Centelles
Moviment parroquial 2017
Baptismes 1 nena.
Enterraments 3, 1 dona i 2 homes
Matrimonis a la parròquia, cap

Per a pensar
Si vols anar ràpid, ves sol. Si vols anar lluny, ves acompanyat.
Proverbi africà.

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

