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PRESENTACIÓ DEL SENYOR 

Avui, el vostre  Fill, etern com vós, 
ha estat presentat al temple, i 
l’Esperit Sant el revela com a glòria 
d’Israel i llum de totes les 

nacions. (Del prefaci de la missa).  

Fa quaranta dies que ens reuníem 
per celebrar amb joia i alegria el 
naixement de Jesús a Betlem. 
Contemplàvem Maria plena 
d’alegria, i Josep content  per estar 
al costat de la Mare de  Déu i del Fill 

de Déu encarnat.  

Avui ens reunim per meditar la 
presentació del Senyor al temple de 
Jerusalem. 

Jesucrist que és la llum del món. 
Llum veritable que ha vingut a 
il·luminar al seu poble Israel i a tota 
la humanitat. D’aquesta manera 
aquesta festa es relaciona amb el 
Nadal i l’Epifania. També és un pont 
a la Pasqua, amb la profecia de 
Simeó, que anuncia el dolor de 

Maria, especialment en el calvari.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intencions de misses 

 

Dissabte 1: Esp.Pere Camprubí i Teresa Guardiola 

Diumenge 2: Antònia Calm Preseguer 

Dilluns 3: Difunts  

Dijous 6: En acció de gràcies 

Dissabte 8: Esposos Àngel Sala i Assumpta Morell 

Diumenge 9: Comunitat parroquial 

 

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

 

Vida de la parròquia 

 
Catequesi familiar: Demà dilluns a les 20,30h amb els pares i mares per preparar el treball 

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

dilluns o dimarts a les 17,15h.  
 
Formació d’Adults: Dimecres  dia 5 a les 20,30h, a la Sala Mn. Josep Esteve de la 
Parròquia. Llibertat i perdó: actuar sobre el futur i el passat, a càrrec de la professora Ester 

Busquets.  
 
Enterrament: Dimarts dia 28 Salvador Iglesias Garcia  de 80 anys d’edat.   

                                                                      
                                                                                     Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Mans Unides: Divendres vinent Inici Campanya de la Fam a les 19h. a La Violeta (Sala de 

dalt) presentació del llibre Mirades Africanes: la cooperació a la Selva del Camerun.   
Diumenge 9 de febrer: Col·lecta per Mans Unides. A les 18h  a La Violeta (Sala de baix) 
Mostres de danses amb el Grup Perú Contemporáneo.  
 
Col·lectes : ..........................................................................................................        321,11€   
Full diocesà i Espurna ..................................................................................................53,68€ 
Donatiu ......................................................................................................................... 20,00€                                                                                      

 
Per a pensar  
 
 

Un amic és a vegades el desert, a vegades l’aigua.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

