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La celebració comunitària de la Unció 
dels malalts  

 
Preparem la celebració comunitària de la 
Unció dels malalts. Serà el dia 17 de 
febrer, el diumenge després de la festa 
de la Mare de Déu de Lurdes, a la missa 
de les 11 del matí. Els que vulgueu 
rebre-la  guardeu-vos aquesta data. Si 
us és difícil i voleu que vinguem a casa 
ens podeu avisar. El dissabte següent 
dia 23, a les 5 de la tarda, a la 
Residència per tots els qui la vulguin 
rebre.  

Aquest sagrament, més que un anunci 
de la mort, és  un sagrament de vida,   
que ajuda als malalts i a les persones 
grans creients a viure cristianament 
aquesta etapa de la vida. Anima a 
superar el descoratjament provocat, a 
vegades, per la malaltia o la vellesa. Ens 
dóna la gràcia de l’Esperit Sant amb la 
qual som ajudats en la nostra salut i 
confortats per la confiança en Déu, més 
enllà de l’angoixa i el sofriment.  

La parròquia ha de mirar que els malalts 
estiguin presents en el si de la 

comunitat. La presència i el testimoniatge de creients que viuen la seva malaltia, minusvalidesa 
o les xacres de la vellesa amb esperit cristià  és sempre interpel·ladora i  infon salut evangèlica 
a la comunitat parroquial. D’aquí la nostra atenció a tots ells. 

   
 

Tinguem en compte...  

 

Horari de misses: Dilluns,dimarts, dimecres i divendres missa a 2/4 de 8 del vespre. Dissabte 

missa 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 19: Miquel Xuriach (6è Aniv.)  

Diumenge 20: Josep Alonso. Maria Calm.  

Dilluns 14: Ànimes   

Divendres  25: Família Toran Aguilar  

Dissabte 26: Família Ribé Portet  

Diumenge 27: Josep Solà Molist (3r Aniv.) 

 

Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar: Diumenge  vinent a les 11 del matí.   
 
Enterraments: El dia 15 Josep Roca Muntadas de 73 anys. El dia 16 Lola Dosrius i Balmes 
de 93 anys. El dia 17 Lluïsa Morena Ruedas de 72 anys.  
    
                                                                           Que descansin en la Pau del Senyor!  
 

 
 
Visita  a l’Exposició temporal al Museu Episcopal 
de Vic “Oliba Episcopus”:  

Finalment serà el dissabte dia 2 de febrer a la tarda. 
Podeu demanar més informació a la Parròquia.   
 
 
 

 
 
Càritas Parroquial: Dimarts dia 22 a les 8 del vespre reunió de l’equip.  
 
Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent missa a les 5 de la tarda.  

 
Setmana de pregària per la unitat  dels cristians: Continua fins el 25 de gener. Pensem-hi!  
 
 
Col·lectes del dissabte i diumenge   ............................................................... 256,33€    
Full i Espurna:  ................................................................................................     62,67€  

 
Per a pensar 
 
Per amor no vull callar ( Is 62,1).  

Si estiméssim de veritat no hauríem de callar mai. De fet callem davant les injustícies, davant 
d’un tracte discriminatori, davant la mentida que s’imposa amb crits, davant actuacions 
prepotents  que degraden la persona, davant tantes i tantes situacions que menystenen els 
drets legítims i elementals de qualsevol ésser humà, davant de ...  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

