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L’Ascensió de Jesús  és un avançament de la nostra pròpia elevació. L’Ascensió ens crida  
a participar de la victòria del Senyor i obre pas al temps de l’Esperit. Alhora ens fa 
testimonis de la vida i la paraula de Jesús arreu de la terra. Jesús en acomiadar-se dels 
deixebles els diu : Vosaltres en sereu testimonis. No els diu pas que seran savis, teòlegs o 

doctors en la fe. Els diu que seran testimonis de l’experiència que han viscut al seu costat, 
testimonis de la seva vida i de la seva mort i resurrecció. Com? Essent en primer lloc vida: 
encarnant i actualitzant en la pròpia vida, més que en les paraules, la vida de Jesús. I com 
ho faran, d’on trauran la força  i la llum quan se sentin febles o no hi vegin clar? De 
l’Esperit de Jesús que tenim dins nostre, la força que hem rebut d’Ell: L’Esperit vindrà 
sobre vosaltres i rebreu  una força que us farà testimonis meus 
 

     



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 
Dilluns, dimarts. dimecres i divendres missa a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20 h. 

Diumenge missa a les 11 h.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 15: Família Mas Sayós  
Diumenge 16: Agustí Soriano i Dolors Rosell. Sergio Peláez Rodríguez. Maria Calm 
Preseguer 
Dilluns 17: Ànimes.  
Dissabte 22: Comunitat parroquial  
Diumenge 23: Josep Eroles Pujal (1r Aniv.)  

 
 

Vida de la Parròquia  
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.  

 
  

Confirmació a la Catedral de Vic: Dissabte vinent a la 

Vetlla de Pentecosta a la Catedral de Vic rebrà el 
Sagrament de la Confirmació en Miquel Arañó i Barenys 
de la nostra parròquia de Centelles. El Sr. Bisbe  
confirmarà els qui s’han preparat a diverses parròquies i 

comunitats del nostre bisbat. Enhorabona, Miquel! 
 
Missa familiar: Serà diumenge vinent a les12h. 

 
Enterrament: El dia 11 Carmen Terribas Ruiz de 83 anys d’edat. 

                    Que reposi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes........................................................................................................................288,06€ 
Donatiu Càritas..............................................................................................................200,00€ 
 
Moltes gràcies a tots els qui deixeu el vostre donatiu a la caixeta a l’entrada o sortida 
de l’església.   

             

Per a pensar 
 

El protagonisme de l’Esperit des de l’inici de Quaresma: L’Esperit empenyé Jesús cap al 
desert (1r diumenge de Quaresma)  fins el final de la cinquantena Pasqual: L’Esperit de veritat 

us guiarà cap al coneixement de la veritat  sencera (Diumenge de Pentecosta).              

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

