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Gràcies pel Baptisme 
 

Jesús,  
fa anys em van batejar. 

Aquell dia els meus pares i padrins  
em van portar a l’església 

per fer-me cristià, 
perquè tu estiguessis sempre amb mi  

i jo fos sempre amic teu. 
Jesús, et dono gràcies perquè sóc 

cristià,  
i et demano  que m’ajudis  

a estimar-te sempre  
I a estimar tothom 

tal com tu ens has ensenyat. 

   

 

 



Intencions de misses 

Dissabte 11: Comunitat Parroquial 

Diumenge 12: Difunts Família Tomaset 

Dilluns 13: Josep Roca Muntadas (1r Aniv.)  

Dimarts 14: Antonio Rufas Bestué i Ana Cebollero Barfaluy. Pilar Amich Marimon 

Dimecres 15: A la Mare de Déu de l’Ajuda en acció de gràcies 

Dissabte 18: Miquel Xuriach 

Diumenge 19: Maria Calm Preseguer 

 

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 

 
Catequesi Familiar: Dilluns a 2/4 de 9 del vespre  trobada amb els pares i mares per 

preparar el treball d’aquest mes de gener..   
 
Catequesi de preparació a la Comunió 2n curs: Trobada dels grups de nens i nenes  

dilluns o dimarts a les 17,15h.   
 

Festa de Sant Antoni: Dissabte  dia 18 a  les 9 del 

matí Missa a la Capella de Sant Antoni i a les 12 
Benedicció a la Plaça Major.  
 
Centre Parroquial: Diumenge vinent a les 6 de la 

tarda AULA BRECHT (si els taurons fossin persones) 
Companyia El Globus. 
 
Mans Unides: En la campanya de la llàntia solidària 

s'ha recaptat la quantitat de 1.278,00 € que aniran 
destinats al projecte de empoderament de dones 
rurals mitjançant una formació integral al nord de 

l'índia. Moltes gràcies i que tots puguem gaudir d'un nou any ple de tendresa i pau. 
 
Enterrament: El dia 11 Francesc Comerma Vila de 86 anys d’edat.  

     Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes dissabte i diumenge passats: ........................................................        345,80€   
Full diocesà i espurna ..................................................................................................55,40€ 

                                                                    Moltes gràcies.  

Per a pensar  
El bateig és un regal espiritual que en obrir-lo t’omple de l'Esperit Sant, un lligam, una 
promesa a Déu.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

