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El nostre poble està dolgut per l’accident que s’ha produït aquest any el dia de la Festa del Pi al
campanar. Des d’aquí, la Parròquia se solidaritza amb els ferits i els seus familiars i amics, vol
manifestar-los el seu suport i celebra que els afectats vagin millorant tot i la gravetat dels danys
que han sofert. Igualment agraeix l’ajuda rebuda de molts voluntaris i la celeritat en l’actuació
per part dels equips d’emergència, així com les mostres de suport i recolzament rebudes.
També l’entrada del pi a l’església i l’enlairament fets amb el respecte i dignitat que es
mereixen. Desitgem una prompta i total recuperació dels ferits. Que siguem capaços de refer el
que calgui per evitar un altre accident com aquest o pitjor. Hi som a temps, no podem actuar
com si res hagués passat!

Intencions de misses
Dissabte 4: Ànimes
Diumenge 5: Família Vilaró
Dilluns 6: Rosa Cabrafiga Vilalta
Divendres 10: Ramona Soldevila
Dissabte 4: Comunitat Parroquial
Diumenge 5: Difunts Família Tomaset

Tinguem en compte...
Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres 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: Centre Distribució d’Aliments dijous de 5 a 2/4 de 7 de la tarda

Vida de la parròquia
Formació d’adults: Dimecres 8 de gener a les 20,30 h Tecnologia: poder i control a càrrec
d’Ester Busquets.
Bateig: Alguer Medel Tañà, fill de Quim i Magda. Van ser padrins Anna Tañà Miró i Diego
Midel Verdejo.
Benvingut a la comunitat parroquial!
Enterraments: El dia 30 de desembre Carme Matas Font. El dia 4 de gener Pere Camprubí
Masferrer de 92 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Moviment parroquial de 2019
Baptismes 9, 4 nenes i 5 nens
Enterraments 57, 32 dones i 25 homes
Primeres comunions a la parròquia 30, 17 nenes i 13 nens
Matrimonis a la parròquia cap
Col·lectes dissabte i diumenge passats: ........................................................
271,58€.
Col·lecta Missa de Galejadors i Santa Coloma ................................................
292,69€
Full diocesà i espurna ..................................................................................................66,53€
Moltes gràcies.

Per a pensar
Si escoltes el silenci
hi sentiràs mil veus,
les herbes que respiren,
les flors obrint els pètals,
la terra assaonant-se,
Insectes que no veus...

Un aire ple de vida
et besarà la galta
i sentiràs als dintres
com tremolors d’ocell.
L’aire entendrà els teus somnnis
I tu l’entendràs a ell. Joana Raspall

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

