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GRÀCIES PEL MEU BATEIG

Senyor, fa anys em van batejar.
Aquell dia els meus pares i padrins
em van portar a l’església
per fer-me cristià / na,
perquè Tu estiguessis sempre amb
mi i jo fos sempre amic teu.
Perquè a través de l’aigua
jo em submergís plenament
en la teva vida nova i rebés la llum
de Crist.
Senyor, et dono gràcies perquè sóc
cristià / na.
Omple’m del teu Esperit,
de la teva força, del teu amor.
Fes que mantingui sempre encès
el foc de la fe i de l’esperança
i que sàpiga estimar-te sempre i
estimar els altres com tu estimes
i ens has ensenyat a estimar.
Senyor, gràcies, per la teva vida,
gràcies pel do de la fe.

Baptisteri de l’església parroquial de Centelles

Tinguem en compte...
Horari de misses: Dilluns,dimarts, dimecres i divendres missa a 2/4 de 8 del vespre. Dijous
festa de Sant Antoni a les 8 del matí. Dissabte missa a la Capella de Sant Antoni a les 9 del
matí i anticipada a les 8 del vespre. Diumenge a les 11 del matí.
Despatx parroquial: El dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda.

Intencions de misses
Dissabte 12: Assumpta Morell
Diumenge 13: Núria Cruells (1r Aniv.) En acció de gràcies.
Dilluns 14: Pepeta Peiris
Dissabte 19: Miquel Xuriach (6è Aniv.)
Diumenge 20: Josep Alonso

Vida de la parròquia
Catequesi de comunió 2n curs: Reunió de pares dimarts a les 9 del vespre.
Festa de Sant Antoni: Dissabte dia 19 a les 9 del matí Missa a la Capella de Sant Antoni i a
les 12 Benedicció a la Plaça Major. A 2/4 de 4 de la tarda Rosari a la Capella.
Enterraments: El dia 8 Enrique Sánchez Gómez de 59 anys d’edat. El dia 10 Miguel Mancera
i Díaz de 89 anys. Eudald Puigdomènech i Gallifa de 82 anys. Enriqueta Sala Solà de 89
anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!

Visita a l’Esposició temporal al Museu
Episcopal de Vic “Oliba Episcopus”:
Proposem fer-la com a grup de la nostra
parròquia el dissabte dia 26 de gener a la tarda, si
hi ha un nombre de persones interessades, ja que
val molt la pena. Els que ho vulgueu podeu
demanar més informació a la Parròquia.
Centre Parroquial: Aquest dissabte a la tarda hem valorat les representacions dels Pastorets
2018 amb els actors i col·laboradors que hi van participar i ho hem celebrat amb un berenar.
A tots, i també als espectadors moltes gràcies!
Setmana de pregària per la unitat dels cristians 18-25 de gener de 2019: Pensem-hi!
Col·lectes del dissabte i diumenge ............................................................... 255,13€
Full i Espurna: ................................................................................................ 50,69 €
Donatiu ............................................................................................................. 50,00 €

Per a pensar

Acollim els altres, no com ens agradaria que fossin, sinó com són. Acceptem ser acollits per
ells a la seva manera, no a la nostra. (Proposta de Taizé, 2019)

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

