Diumenge 2 de durant l’any / A

Senyor, autor de la vida,
us donem gràcies pel do
de l’amor compassiu
que ens alleuja i enforteix.
Que les nostres esglésies
romanguin sempre obertes
per a rebre els uns dels altres
els vostres dons.
Doneu-nos generositat d’esperit
envers tots els qui junts
avancem pel camí
de la unitat cristiana.
Guieu les nostres esglésies,
que creixin en la comunió.

Número 525 / 19 de gener de 2020

Intencions de misses
Dissabte 18: Miquel Xuriach
Diumenge 19: Josep Alonso Lafuente (11è Aniv.) Maria Calm Preseguer
Dissabte 25: Família Torán Aguilar
Diumenge 26: Josep Solà Molist (4t Aniv.)

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
Missa familiar: Serà diumenge vinent, dia 26, a les 11. La prepararem dilluns dia 20 a les
17,15h.
Catequesi de preparació a la Comunió 2n curs: Trobada dels grups de nens i nenes
dilluns o dimarts a les 17,15h. Reunió de pares i mares dimarts dia 21 a les 20,30h.
Grup de Litúrgia: Reunió dilluns a les 20h a la rectoria.
Ha mort Mn. Joan Barat i Graell el dia 10 de gener a Barcelona. Tenia 86 anys d’edat. V
a ser nomenat vicari de l’aquesta parròquia de Centelles l’any 1962.
Que descansi en la Pau del Senyor!

Centre Parroquial: Avui diumenge a les 6
de la tarda AULA BRECHT (si els taurons
fossin persones) Companyia El Globus.
Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent,
dia 25, missa a les 5 de la tarda.

Col·lectes : ..........................................................................................................
196,38€
Full diocesà i Espurna ..................................................................................................44,81€
Donatiu ......................................................................................................................... 3,00€

Per a pensar
L’hospitalitat és una virtut molt necessària en la vida cristiana. És una praxi que ens fa ser
màximament generosos amb els qui passen necessitat.

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

