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Ens destinà a ser fills seus per Jesucrist  
 
 
 
Tot l’inici de la carta  de Sant Pau als  cristians d’Efes que llegim  
avui és una meravella.  
En destaquem aquest verset  que recorda la nostra filiació divina: Per 
amor ens destinà ser fills seus. Ens ho fa avinent  especialment a 
tots els que hem rebut el baptisme.  
I aquest dissabte, amb més raó, a la Ivana i en Marc que reben la 
primera comunió. Amb la seva plena participació a l’eucaristia 
creixen com a fills de Déu.  
Amb aquesta eucaristia acabem les celebracions  que vam iniciar  a 
mig maig i que ens han permès acompanyar als 20 nens i nenes que 
han fet la comunió a la nostra parròquia aquest any. A aquests cal 
afegir-hi els que l’han celebrada en altres parròquies. A tots la nostra 
enhorabona!   

 

 

Tinguem en compte...  

 

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

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

Despatx parroquial: Els dimarts 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. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 14: Família Ribé Portet 

Diumenge 15: Enric Aregall. Carme Canosa.  

Dissabte 21: Pere Argemí Garriga  

Diumenge 22 : Maria Calm i Presseguer  



 

Vida de la parròquia 

 
 
Sortida d’estiu: Podeu apuntar-vos ja si voleu fer aquesta sortida el dijous dia 23 d’agost a 

Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). Visitarem el Museu i l’església, que és un altre museu, i 
a la tarda  anirem a les Fonts del Cardener. El preu és de 15 €  + el dinar que podeu escollir. 
Places limitades. 

 
 
 
Dinar de Germanor . Arrossada: Aquest 
any  serà el dissabte dia 8 de setembre, 
festa de la Mare de Déu del Socós.  
Guardeu-vos aquesta data.  
  
 
 

 
Comunió als malalts i els que no poden venir a l’església:  Els qui vulguin rebre la 

comunió a casa, només cal que  avisin trucant al 938 811 032 o bé parlant amb el rector. La 
parròquia ofereix aquest servei, 
 
Enterraments: El dia 8 Salvador Sayós Blanch de 90 anys d’edat. El dia 11 Miquel Riera i 

Puig de 95 anys d’edat.  
                                                                 Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   51,92€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 277,13€ 

                                                           
                                                       Moltes gràcies!  

Per a pensar 
Una injustícia comesa a qualsevol lloc és una amenaça per a la justícia en el món sencer. 
Martin Luther King  

Una injustícia feta a l’individu és una amenaça feta a tota la humanitat.  
Montesquieu 

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