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Ara, Senyor, 
deixeu que el vostre servent 

se'n vagi en pau, 
com li havíeu promès. 

Els meus ulls han vist el Salvador, 
que preparàveu per presentar-lo 

a tots els pobles: 
 llum que es reveli a les nacions, 

glòria d'Israel, el vostre poble. (Lc 2, 29-32) 
     
 



Horari de misses 

 

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 19h. Dissabte missa anticipada a les 19h.. 

Diumenge a  les 11h.  

 

 

Intencions de misses 

 
Dissabte 30: Pere Rovira (3r. Aniv.). Família Ribé Portet  
Diumenge 31: Carme Giol (2n Aniv.) Josep Solà Molist (5è Aniv.) Isabel Rodríguez Bartolomé 

(1r. Aniv.) 
Dissabte 6: En acció de gràcies 
Diumenge 7: Comunitat parroquial 

 

 
 
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   

 

                       Vida de la Parròquia  
 

Enterrament: El dia 27 Josep Garriga Marganet de 93 anys d’edat. 

   Que descansi en la Pau del Senyor!  

 
 
Col·lectes  ................................................................................................................356,96€ 
Càritas Donatiu........................................................................................................ 100,00€ 
 
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església.  Gràcies. 

 
Per a pensar  
 

Mentre una part de la humanitat viu en l’opulència, una altra part veu la seva pròpia 
dignitat desconeguda, menyspreada o trepitjada i els seus drets fonamentals ignorats o 
violats. Què diu això sobre la igualtat de drets fundada en la mateixa dignitat humana? 

(22) 

Guerres, atemptats, persecucions per motius racials o religiosos, i tants greuges contra la 
dignitat humana es jutgen de diverses maneres segons convinguin o no a determinats 

interessos, fonamentalment econòmics. (25) 

Avança la tecnologia sense treva, però què bonic seria si al creixement de les innovacions 
científiques i tecnològiques correspongués també una equitat i una inclusió social cada 
vegada més grans! (31)  De Fratelli tutti 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

