
 
Diumenge XXXII de durant l’any / C                                      Número 515 /10 de novembre  de 2019 

 
Diada de Germanor 2019 
 

Un any més la Diada de Germanor ens convida a prendre 
consciència  de la col·laboració que podem i hem 
d’aportar a l’Església des de la parròquia. És rellevant el 
compromís de tantes persones  en els serveis i activitats 
que ofereix la nostra parròquia, com es va veure  en la 
publicació de la memòria pastoral del curs passat i no ens 
podem estar de donar-vos-en gràcies. Molts d’aquest 
serveis demanen també un suport econòmic per poder-
los portar a terme. D’aquí que en aquesta diada se’ns  
faci una crida especial a col·laborar econòmicament en el 
sosteniment de l’església per poder mantenir i ampliar les 
activitats pastorals que porta a terme i cuidar el 
manteniment dels espais on aquestes activitats es 
realitzen. Sabeu prou bé el que això costa, només tenint 
present el que suposen les vostres despeses familiars, 
doncs, la parròquia és una gran família... Sigueu-ne 
conscients. A tots, moltes gràcies.   

   

 

Intencions de misses 

Dissabte 9: Joan Ramon. Família Calm (Les Comes). En acció de gràcies  

Diumenge 10: Francisco Serret Roca (3r. Aniv.) Martí Morell Mas. Antònia Calm  
Dilluns 11: Josep M. Relats Ruaix  

Dimarts 12: En acció de gràcies. Ànimes.  

Dimecres 13: Agustí Vallduriola.  

Dijous 14 a les 19,30h: Dolors Sala Bou. Julio Acín (14è Aniv.)  

Divendres 15: Xavier i Josep Canamasas i Maria Oliva. 

Dissabte 16: Pere Espuña Font (8è Aniv.) 

Diumenge 17: Enric Aregall Estabanell. Rosa Cabrafiga Vilalta. Xavier i Josep Canamasas i 

Maria Oliva. 

 

Tinguem en compte... 
Horari de misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres a 2/4 de 8 

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

Despatx parroquial: Els dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.  

Càritas parroquial: Canvi d’horari del Centre Distribució d’Aliments dijous de 5 a  2/4 de 7 

de la tarda. 



Vida de la parròquia 

 

 
 

 
 
 
 
Exposició  fotogràfica de les missions de les Germanes 
dels Sagrats Cors. S’inaugura  avui a les 12 del migdia  i es 

podrà visitar  fins el 17 de novembre a la Sala d’exposicions de 
Centelles, c. Jesús, 15, els dies feiners de 17 a 18h i el dissabte 
i diumenge de 12 a 14h i de 18 a 20h.    
 
 

 
Enterrament: El dia 9 Francesc  Cartañà Artizà de 97 anys d’edat.  

                                         Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lecta diumenge ....................................................................................  164,56€ 
Full .............................................................................................................      45,72€  
 

Per a pensar  
Home de recerca, Jesús és una font d’iniciatives per a trobar els mitjans de complir la 
seva missió. Jesús en recerca sobre la seva pròpia aventura humana: està atent, calla, 
mira... Sap llegir el cor dels homes i els esdeveniments ... AP. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

