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Som fills de Déu: una convicció pasqual   
 
Som fills de Déu: Ja ho som. Sempre: en moments feliços i en moments de 
dificultat, en la salut i en la malaltia, quan em sento fort d’esperit i quan el desànim 
m’abraça, quan  la meva fe és forta i quan s’afebleix, quan en sóc conscient i quan 
no hi penso... I Déu és el meu Pare, sempre, també. Fins i tot si l’oblido, me’n 
desentenc o hi desconfio.  
La grandesa de sentir-me i saber-me fill i la grandesa de reconèixer i viure Déu 
com a Pare. Quina meravella, quin gran do! Però quina responsabilitat, i quin 
deure: el viure com a fill seu! 
  

     

 



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   

 

Horari de misses 
Aquesta setmana dilluns a les 20h Celebració de la Paraula i Comunió, dimarts. dimecres, 

dijous i divendres missa a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20 h. Diumenge missa a 

les 11 h.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 24: Família Aregall Padrós  
Diumenge 25: Joan Molist Devesa 
Dilluns 26: Celebració de la Paraula i Comunió 
Dimarts 27: Lurdes Ricart 
Dimecres 28: Família Toran Aguilar  
Dissabte 1: Comunitat Parroquial 
Diumenge 2: Jaume Vila i Lurdes Vall·llovera. Esposos Ramon Miró i Estrella Saus. 

 
Vida de la Parròquia  
 

                       Missa Familiar:  Avui diumenge dia 25 d’abril, 4t diumenge de Pasqua, a les 12 h. 
 
 
Capella de Sant Antoni: Com  altres anys,  durant el 

mes de maig,  Res del Rosari i Mes de Maria a les    
16 h. Mantenint les mesures de seguretat, mascareta, 
gel hidroalcohòlic i distància. Si el temps hi convida 
també podrem estar a l’exterior de la capella.  

 
  

 
 
 
 

Enterrament: El dia 19 Sergio Peláez Rodríguez de 41 anys d’edat. 

                    Que reposi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes........................................................................................................................350,78€ 
Donatius:........................................................................................................................   30,00€ 
Donatiu per Càritas .....................................................................................................  120,00€ 
 
Moltes gràcies a tots els qui deixeu el vostre donatiu a la caixeta a l’entrada o sortida 
de l’església.   

             

Per a pensar  
Avui veig l’ésser humà  com algú capaç tant del màxim mal com del màxim bé., i sempre,  
abans de res,  amb una capacitat de resistència  immensa que prové de l’instint de 
supervivència. CF .  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

