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  Sortida parroquial  
 

 
Dijous vinent dia 23 d’agost farem la sortida d’estiu com 
cada any. Aquesta vegada serà al Solsonès, el matí a 
Sant Llorenç de Morunys on visitarem el Museu i 
l’església, que és un altre museu, i a la tarda  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. L’hora de tornada a Centelles serà a 
les 8 del vespre aproximadament.  
La sortida d’estiu, que ja s’ha fet tradicional, és una ocasió 
de trobar-nos en família, tranquil·lament, conèixer 
quelcom interessant del nostre país i compartir la pregària 
i la taula. Un dia per conversar, per admirar allò que ja 
coneixem o que veiem per primera vegada i, sobretot, per 
fer comunitat, sentir-nos a casa i passar un dia agradable 
i joiós amb companyia d’altra gent de la parròquia.  

 
 

Intencions de misses 

 

Dissabte 18: Àngel Sala i Assumpció Morell 

Diumenge 19: Maria Calm Preseguer 

Dijous 23: Tomàs Lloret i Anna Roca 

Divendres 24: Jesús Castiñeira 

Dissabte 25: A la Residència a les 5 de la tarada, Ramon Codina Sala. A la l’església 

parroquial a les 8 vespre Dominga Coll i Cruells. Família Espuña Font. 

Diumenge 26: Esposos Ramon Codina i Antònia Vilar  



 

 

Tinguem en compte...  

Horari misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i divendres missa a les 8 del 

vespre. Dijous a les 8 del matí. Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre 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 

 

Proclama  matrimonial: Preparen el seu casament Francisco Javier Tristán Borrás, fill de 

José i Teresa, natural de Barcelona  i veí de Centelles amb Gladiz Liz Valencia Fernández, 
filla de Gregorio i Florentina, nascuda a Bolívia i veïna  de Centelles.  
 
Enterraments: El dia 13 Ino García Jurada de 55 anys d’edat.  El dia 16 Montserrat Baucells i 
Puigdollers de 102 1nys.                                          Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent, últim de mes, missa a les 5 de la tarda.   
 
Dinar de germanor. Arrossada popular  

 
Dissabte 8 de setembre de 2018 a 2/4 de 
2 de la tarda a  la Sagrera. Cal portar 
plat i coberts 
Ja podeu comprar els vostres tiquets a la 
Parròquia, a Vins Parés, Antic Forn Riera  
o a la Fleca Pujades fins el dia 3 de 
setembre.   Preu 15 € 
 
Concert a l’església:   

  
Concert a l’església:  Messe Brève de Gounod a càrrec de la Societat Coral La Violeta 
divendres dia 31 d’agost a les 8 de la tarda. 
  
Full i Espurna:.........................................................................................................   50,58€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 303,33€ 

                                                            Moltes gràcies!  
 

Per a pensar 
 
El diner roba la vida i el plaer porta a la soledat. Les estructures econòmiques sacrifiquen 
vides humanes per obtenir majors beneficis. Pensem en tanta gent sense feina. Per què? 
Perquè a vegades succeeix que els empresaris d’aquella empresa, d’aquell negoci, han 
decidit acomiadar gent, per guanyar més diners. L’ídol dels diners. Es viu en la hipocresia, 
fent i dient el que els altres esperen, perquè el déu de la pròpia afirmació ho imposa. I les 
vides es destrueixen, es destrueixen les famílies i els joves queden en mans de models 
destructius, només per augmentar els beneficis. La droga també és un ídol. Quants joves 
arruïnen la salut, perden la vida, adorant aquest ídol de la droga. 
Papa Francesc. Fragment de l’homilia del dia 2 d’agost de 2018    

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/
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Per a pensar 
 
El patiment és el que ha forjat les persones més fortes; els caràcters més sòlids estan plens 
de cicatrius. 
Khalil Gibran    

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