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Plantem cara  
 

 La fam no és una fatalitat. És conseqüència d’unes 
estructures injustes i d’unes relacions i  comportaments  
que generen desigualtat i exclusió. Encara que no ho 
sembli la fam augmenta: del 2015 al 2016 gairebé 40 
milions més de persones famolenques. I siguin quines 
siguin les raons, això és un escàndol.  
Podem plantar cara a la fam  sembrant bones llavors que 
facin créixer unes relacions més humanes i més 
fraternes, llavors que són  recursos, capacitats, 
responsabilitats i solidaritat.  
Compartir el que importa implica prendre consciència i 
acceptar la pròpia responsabilitat, però també denunciar, 
educar i sensibilitzar per  anar cap a estils de vida que 
ajudin a canviar  el món. No podem conformar-nos a dir: 
“Un altre ho farà”.                                                               
Diumenge vinent tenim ocasió de col·laborar-hi 
econòmicament 

 

Intencions de misses 

Dissabte 3: Comunitat Parroquial   

Diumenge 4: Angel Luís Galán Caballero. Antònia Calm 

Dimecres 7: A la Mare de Déu dels Dolors 

Dijous 8: Família Chávez Marín 

Divendres 9: Antonio Rufas Bastué   

Dissabte 10: Àngel Sala i Assumpció Morell 

Diumenge 11: Antonia Lavado Rodríguez. Isidoro Chávez (3r Aniv.)  

 

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. 



Vida de la parròquia 

 
Consell Pastoral: Dilluns a les 8 del vespre 
  
Catequesi Familiar: Dilluns a les 9 del vespre els grups  de pares i mares preparen la 

catequesi d’aquest mes.  
 
Càritas Parroquial: Reunió dimarts a les 8 del vespre.  
 
Formació d’adults: Dimecres vinent dia 7 a 2/4 de 9 del vespre. 
 
Confirmació: Reunió del grups de joves dijous a ¼ de 6 de la tarda. 

 
Proclama matrimonial: Preparen el seu casament l’ Èric Vilaró Gallifa, fill d’ Àngel i Josefina, 

nascut a Granollers i veí de Llerona – Les Franqueses del Vallès i  la Sílvia Roquet, filla 
d’Antonio i Lourdes, nascuda a Terrassa i veïna de Centelles. 
 
Enterrament: El dia 1 Pere Rovira Cullell de 73 anys d’edat 

                                                                Que descansi en la pau del Senyor !  
 
Col·lectes de dissabte i diumenge passats...........................................................305,32€                         
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€ i se n’han recollit...........................     52,94€ 
 
Full Diocesà: Us recordem que aquest gener el Full Diocesà ha augmentat de preu. Per això 
el preu indicatiu amb l ’ Espurna és de 0,80 €. Us agrairem que ho tingueu-ho en compte.  
 
Centre Parroquial: Avui diumenge dia 4 de febrer a les 6 de la tarda Balls i danses del 
Països Catalans  per l’Esbart Sant Genís de Taradell.  

 
 
 
Per a pensar 
 
 

Mans Unides el proper divendres 9, dia  del dejuni voluntari, inicia la seva campanya 
numero 59 que portarà per lema “Comparteix el que importa” 

 
Podrem informar-vos del projecte d’aquest any i del nostre compromís de treballar per 
aconseguir que els bens destinats a cobrir les necessitats de totes les persones, 
sigui  considerat com un dret humà fonamental. 
El divendres dia 9, a les 8 del vespre, a la Sala de La Violeta, el Pare claretià Joan Soler, ens 
parlarà sobre  “COMPARTIR” i gaudirem de la projecció dels clipmetratges, que el joves de 
l’Institut Pere Barnils, van crear per la campanya passada, amb l’ajuda del seu professor Sr. 
Abel 
El diumenge dia 11, a les 10 del matí, també a la Sala la Violeta, passarem de nou els 
clipmetratges i a les 11, iniciarem un taller per nens de 3 a 12 anys, on podrem adonar-nos, 
que aprofitant  coses que llencem, es poden crear joguines atractives i divertides. 
Quedeu convidats, grans, joves, nenes i nens. Ens agradaria comptar amb la vostra 
assistència i així fer que la campanya s’iniciï amb el primer COMPARTIR de la comunicació. 
Gràcies. 
Mans Unides  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

