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Valorem prou la nostra fe ? 
 
La fe, l’experiència de Déu, l’aliment de l’eucaristia per a nosaltres és fonamental i potser 
l’hauríem de valorar més del que la valorem.  

 
Els cristians tenim un gran repte: fer creïble la nostra fe. Hem de mostrar als altres que allò que 
creiem i celebrem ho vivim, que el que escoltem ho fem nostre i ho traduïm en la nostra vida. 
Presents en el món,  i en el món que ens toca viure a cada moment, on hi hem de portar vida, 
compromís, fraternitat en bé d’una societat més humana, més justa i més fraterna.  
Tant de bo ho sapiguem fer!   
 

Intencions de misses 

 

Diumenge 12: Joan Puigdollers Vall·llovera (10è Aniv.).  Llorenç Vilaró  

Dilluns 13: Coloma Mata  

Dimecres 15  Festa de l’Assumpció a les 11 : Maria Calm Preseguer 

Dijous 16: Ramona Sala i Teresa Aregall 

Dissabte 18: Àngel Sala i Assumpció Morell 

Diumenge 19: Maria Calm Preseguer 

  



Tinguem en compte...  

Horari misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts i divendres missa a les 8 del vespre. Djous 

a les 8 del matí. Dimecres i diumenge  a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: El dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda  

Càritas parroquial: El Centre de Distribució d’Aliments tornarà a obrir al setembre. 

 

Vida de la parròquia 

 

Sortida d’estiu: 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. 
Sortirem de Centelles a les 9 del matí de la Parada d’Autobusos propera a la Residència  i 
uns 10 minuts més tard passarem per la Parada d’Autobusos del Supermercat DIA. Hora 
d’arribada a Centelles: 8 vespre.  
 
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. 
 
                                                       Moltes gràcies!  

 
Per a pensar 
 
L’ educació és l’arma més potent  que pots usar per canviar el món. Nelson Mandela  

 
L’educació consisteix a ensenyar als homes no el que han de pensar,  sinó a pensar. Calvin 
Coolidge 

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

 

http://www.parroquiadecentelles.cat/
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