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Jo sóc el cep, i vosaltres, les sarments 

 
 
 

 
 

 



Intencions de misses 

Dissabte 28: A la Residència Esposos Josep Presseguer i Maria Muntada. A l’església 

parroquial Dominga Coll Cruells. 

Diumenge 29: Josep M. Relats i Ruaix   

Dilluns 30: Pere Rovira Cullell 

Dimarts 1: A les 8 del vespre Josep Gispert Aceña  

Divendres 4: Ramon Sala i Teresa Aregall  

Dissabte 5: Maria Soler i fill 

Diumenge 6: Família Canet Capdevila. Antònia Calm.  

 

Tinguem en compte...  

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i  divendres a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del 

matí. Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: Aquesta setmana el dimecres de les 6 a 2/4 de 8 del vespre.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 
 

Vida de la parròquia 

Missa Familiar: Avui a les 11 del matí.   
 
Aplec a Puigsagordi: Dimarts dia 1 Missa al Turó a les 11 del matí.   
 
Formació d’Adults: Dimecres, 2 de maig, a 2/4 de 9 del vespre amb el Dr. Joan Torra.  

 
Consell Pastoral: A la reunió del passat dijous va valorar els diversos actes de Setmana 

Santa i Pasqua. Va proposar la propera trobada de l’Equip coordinador – animador pel dia 14 
de maig a les 8,30 del vespre. Va suggerir  diferents  llocs i objectius per portar a terme la 
sortida d’estiu d’enguany i va escollir el dia 29 de juny per fer el sopar dels grups parroquials. 
Finalment es va avançar  en la formació del Grup de Litúrgia i  va fer valoració de les activitats 
que  s’han presentat al Centre Parroquial  al llarg del curs.    
 
Capella Sant Antoni: Durant el mes de maig Mes de Maria a les 4 de la tarda.  
 
Capella del Socós: Durant el mes de maig Rosari i  Mes de Maria a les 7 de la tarda.  
 
Enterraments:  El dia 26 Antonio Díaz Díaz  de 84 anys d’edat. El dia 28  Josep Camps 
Cassany de 90 anys. 
    Que descansin en la pau del Senyor!  

 
Per a pensar 
Qualsevol lluita, esforç o sacrifici per a aconseguir una societat més lliure i justa, existeix 
perquè  es viu alguna mena de germanor, és a dir, perquè es veu l’altre com a germà. 
 
Josep M.  Esquirol 
 
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat , també amb el domini .com 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

