
 
Diumenge XIX durant l’any / C                                                        Número 502 / 11 d’agost 2019 

 

 
 

Lloat sigueu, oh Senyor nostre, per totes les criatures i pel sol i per la lluna,  
pels estels i el vent suau i pel foc i l’aigua fresca.  

Per la nostra mare terra, que ens sosté i ens alimenta, per les flors, els fruits i l’herba  
i pel mar i les muntanyes. Lloat, sigueu! 

  



Tinguem en compte... 

Horari de misses: Dilluns,dimarts a les 8 del vespre. Dimecres i dissabte missa anticipada a 

les 8 del vespre . Dijous festa de l’ Assumpció i diumenge missa a les 11 del matí. 

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

 

Intencions de misses 

Dissabte 10: Comunitat Parroquial  

Diumenge 11: Esposos Arimany Vall·llovera. Joan Puigdollers (8è Aniv.) Josefina Vintró (13è 

Aniv.) Antònia Calm 

Dimecres14: Difunts Família Vallmitjana Benet 

Dijous 15: Esp. Salvador Campàs i Maria Fornols. Maria Calm 

Dissabte 17: Família Ribé Portet 

Diumenge 18:  Llorenç Vilaró. Àngel Sala i Assumpció Morell. 

 

Vida de la parròquia  

 
Sortida d’Estiu: El proper divendres dia 16 
d’agost. Visitarem els Monestirs de Sant Joan 
de les Abadesses i Ripoll. Sortirem a les 9 del 
matí de la parada d’autobusos propera a la 
Residència i 10 minuts més tard de la del 
DIA. Preu de la sortida, visites i dinar 38€. 
Tornarem, si Déu vol, a quarts de 9 del 
vespre. Avui últim dia per apuntar-se.  
 
 
 
 
 

                    Necròpolis del monestir de Ripoll 
 
Dinar de Germanor 2019: L’arrossada serà el dissabte dia 7 de setembre. Guardeu-vos 

aquesta data. 
 
Enterrament: El dia 10 Ton Font Puigdomènech de 91 anys d’edat.  

    Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes: ................................................................................................................. 291,57€ 
Full i Espurna:  .....................................................................................................       52,82€ 
     Moltes gràcies! 

Per a pensar  
 
Senyor, no ens deixis caure en la buidor d’una vida sense objectius.  
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

