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                                                                                         Jardins Joan Maragall 

Les meves ovelles  reconeixen la meva veu. També 
jo les reconec i elles em segueixen. Jo els dono la 
vida eterna: no es perdran mai ni me les prendrà  
ningú de les mans. Jn 10.  
   

 



Tinguem en compte...  

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

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

Despatx parroquial: Dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 11: Família Mas Sayós. Pere Calm i Teresa Calm  

Diumenge 12: Maria Calm  

Dissabte 18: Josep Roca  

Diumenge 19: Família Chávez Marín. Agustí Soriano i Dolors Rosell. Rosa Cabrafiga Vilalta. 

En acció de gràcies 

 
Vida de la parròquia 

Catequesi 2n curs: Dilluns i dimarts celebració del sagrament de la Penitència abans de la 

Comunió. Dilluns a les 9 del vespre reunió de final de curs de pares i mares de Catequesi.  
 

Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col·lectius: Els dilluns 

de  8,30 a 9 del vespre a la Capella del Sant Crist de la nostra església parroquial.                  

                                      
Col·lectes dissabte i diumenge ..........................................................................      255,67€       
Full i Espurna:  .....................................................................................................        49,91€ 
       Moltes gràcies! 
 
Capella del Socós: Durant el mes de maig cada dia a les 19h Rosari i Mes de Maria.  
                                             

 
Saps què? M’apunto a la catequesi. 
 
Preinscripció per al curs 2019-20: Per preparar millor el curs d’inici a la Catequesi i poder-lo 
planificar amb els pares i mares que estiguin interessats/des que els seus fills hi assisteixin 
convé que els inscriguin abans d’acabar el mes de maig. Poden fer-ho per telèfon 938 811 
032, per correu electrònic (el trobareu al contacte del web Parroquia de Centelles: 
info@parroquiadecentelles.cat o,  personalment, al despatx parroquial que aquesta setmana 
serà el dilluns de 18 a 19,30 h.    
El dilluns dia 3 de juny a les 20,30 h. farem reunió amb els pares i mares que vulguin que els 
seus fills/es comencin la Catequesi de preparació a la Comunió. Anoteu-vos-ho a l’agenda! 

 
 
Per a pensar  
 
Hem d’usar sàviament el temps i adonar-nos  que sempre és el moment oportú per fer les 
coses bé.   Nelson Mandela  

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