Diumenge 16 de durant l’any / A

Número 551 / 19 de juliol de 2020

A tots els qui hem perdut durant el temps de confinament

Avui a la missa d’11 els tindrem presents. Volem dedicar-los aquest comiat digne, que no
van poder rebre en el moment del seu traspàs. Durant gairebé 3 mesos vam viure una
situació insòlita: no vam poder celebrar les exèquies dels qui ho haurien volgut. I van haver
de marxar en el silenci i només amb la pregària íntima dels seus més propers. Avui però
tota la comunitat parroquial de Centelles els té presents a l’eucaristia i en la pregària.
Volem dedicar-los aquesta celebració, al costat de la que rebran dijous vinent a les 8 del
vespre al jardí del costat del Tanatori. Que reposin en pau.

Missa dels dies feiners: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 8 del vespre. Dissabte
missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.

Intencions de misses
Si no ens dieu el contrari, continuarem celebrant les misses amb les intencions que havíeu
demanat i que no vam poder celebrar per culpa del confinament.
Dissabte 18: Josep Baulenas (13è Aniv.) del 29 de març.
Diumenge 19: Difunts que ens han deixat durant el temps de confinament per la Covid 19.
Maria Calm
Dilluns 20: Pepito Casals i Pilar Soldevila, del 22 de març
Dimarts 21: Maria i Joan Soler, del 4 d’abril.
Dimecres 22: M. Dolors Aregall Soldevila, del 5 d’abril.
Divendres 24: Esposos Giol Mas, del 4 d’abril.
Dissabte 25: Jaume Vila i Lurdes Vall·llovera. Esposos Joaquim Preseguer i Maria Muntada. .
Diumenge 26: Anna Gueldos Soriano. Família Torán Aguilar

Tinguem en compte...
Despatx parroquial: Truqueu abans al 93 881 10 32, o mòbil 650 443 432 o escrivint un
correu a info@parroquiadecentelles.cat
Full Diocesà i Espurna: Podeu agafar-los al cancell de l’església o bé consultar-los
telemàticament. També us els podem enviar telemàticament, si ho demaneu. Deixeu l’import
a les caixetes d’entrada i sortida de l’església.

Vida de la Parròquia
Enterraments: El dia 13 Carme Canet Capdevila de 89 anys d’edat. El dia 14 Bartolomé
Mota Salas de 83 anys. El dia 16 Antonio Iglesias Homs de 88 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Col·lectes ......................................................................................................... 363,31€
Càritas donatius.......................................................................................:
100,00€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies.
Capella del Socós:
Trobareu a l’entrada el gel hidroalcohòlic recomanat tant a l’entrada com a la sortida del
recinte. Feu-lo servir, però no us l’emporteu.
Mans Unides: De dilluns a divendres ens reunim de 6 a 8 de la tarda per preparar la tómbola
de la solidaritat. Degut a les mesures de seguretat, si algú vol venir a portar alguna cosa, a
ajudar o simplement a visitar-nos ho pot fer el dijous, individualment i sense oblidar la
mascareta. Motes gràcies.
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes: Comunica que el Pelegrinatge que s’havia de fer
aquest any i les Colònies d’Alpens s’anul·len i es posposen per l’any 2021. El Pelegrinatge
será, si tot va bé, del 12 al 16 de juny del 2021.
Necessitem la vostra ajuda econòmica: Podeu fer-la a la Parròquia a través del compte de
Caixabank ES97 2100 0127 6302 0007 4398 o del Banc Sabadell ES98 0081 0031 1500 0117
8618 o a www.parroquies.bisbatvic.org . A Càritas Parroquial: ES89 2100 0127 6902 0043
8968. A Mans Unides ES42 0049 6791 7420 1600 0102. Moltes gràcies.

Tingueu present les recomanacions de seguretat i protecció. Protegim-nos i
protegim els altres. Evitem els contagis.
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com

