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DIUMENGE DE LA 
PARAULA . IV 
SETMANA DE LA 
BÍBLIA 
 
Seria oportú que cada 
comunitat, en un 
diumenge de l’any 
litúrgic, renovés el seu 
compromís a favor de 
la difusió, coneixement 
i aprofundiment de la 
Sagrada Escriptura: un 
diumenge dedicat 
enterament a la 
Paraula de Déu per a 
comprendre la 
inesgotable riquesa 
que prové  d’aquest 
diàleg constant de Déu 
amb el seu poble 
(Papa Francesc). 
 
Convé que fem nostra 
aquesta invitació com 
a comunitat i 
personalment perquè, 
cada vegada més, la 
Paraula de Déu 
il·lumini la nostra vida i 
orienti les nostres 
accions i pensaments.  
El Diumenge de la 
Paraula ens ho 
recorda.  

 

 

 

 

 



Intencions de misses 

Dissabte 25: Família Torán Aguilar  

Diumenge 26: Josep Solà Molist (4t Aniv.) 

Dijous 30: Pere Rovira (2n Aniv.) 

Diumenge 2: Comunitat parroquial 

 

Tinguem en compte... 
 

Horari de misses: 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: Centre Distribució d’Aliments dijous de 5 a  2/4 de 7 de la tarda   

 

Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar: Avui a les 11 del matí. 
 
Enterrament: Mª Mercedes Fernández Aguilar.  Que descansi en la Pau del Senyor! 
 

Recollida del Pessebre a l’Ajuda: Dissabte, 1 de febrer, sortirem de la Plaça Major a les 10 

del matí, cal portar esmorzar. . 

 

Mans Unides: Reunió dels voluntaris oberta a tothom, dijous dia 30 a les  18h.  

 
Col·lectes : ...................... ....................................................................................        225,63€   
Full diocesà i Espurna ..................................................................................................53,34€ 

Donatiu ..................................................................................................................        30,00€ 

Balanç econòmic any 2019: Us el presentem perquè pugueu veure les aportacions que han 
arribat a la Parròquia i les despeses que hi ha hagut.  
El resultat ordinari entre els ingressos i despeses és de 18.819,88€. 
El resultat extraordinari entre els ingressos i les despeses per les obres realitzades al Centre 
Parroquial és de  -11.512,70€.  
El resultat  final, doncs, és de 7.307,18€. No obstant si compareu els comptes ordinaris de 
l’any 2018 amb els del 2019 veureu que a l’any 2019 s’han contingut despeses,  però hi ha 
hagut 8.000 € menys d’ingressos. Moltes gràcies a tots. 
 

Per a pensar  
 
El cor de l’home és un mar, tot l’univers no l’ompliria.  Jacint Verdaguer    

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

 
 
 
 
 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

