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Racó de la Paraula 

 
Aquests dies hem actualitzat 
l’apartat RACÓ DE LA PARAULA 
del web de la Parròquia de 
Centelles. Volem fer-ho 
habitualment cada setmana, 
perquè, un cop passat el 
diumenge, pugueu recordar el 
missatge de la Paraula de Déu 
que hem proclamat a l’eucaristia.  
 
Entre els qui participeu a 
l’eucaristia hi ha qui demana de 
poder tenir per escrit allò que 
proclamem de paraula entorn de 
les lectures, per poder-ho 
interioritzar i aprofundir, ja que  
com diuen els llatins, “verba 
volant, scripta manent”:  les 
paraules volen, allò que és escrit 
roman.  
És doncs, amb aquesta intenció 
que fem aquest nou servei, de 
deixar escrit un tast del missatge 
perquè hi pugueu acudir sempre 
que vulgueu, tant els  qui heu 
participat de les lectures com els 
qui,  esporàdicament o de 
manera més regular,  voleu  
aprofitar-ho.  
Seria bo que  ens féssiu arribar 
suggeriments, comentaris, tot el 
que vulgueu per fer més proper, 
compartit i profitós per a la nostra 
vida,  el missatge que ens arriba 
de la Paraula de Déu. Gràcies. 

     

 
 



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 22: Carmen Terribas Ruiz   
Diumenge 23: Josep Eroles Pujal (1r Aniv.)  
Dilluns 24: Agustí Vallduriola  
Dimecres 26: Família Torán Aguilar 
Dissabte 29: Comunitat parroquial   
Diumenge 30: Esposos Ramon Miró i Estrella Saus  

 
Vida de la Parròquia  

 
 Missa familiar: Avui diumenge a les12h. 

 
Confirmació a la Catedral de Vic: Aquest dissabte a la Vetlla de Pentecosta a la Catedral de 

Vic ha rebut el Sagrament de la Confirmació en Miquel Arañó i Barenys de la nostra parròquia 
de Centelles. Ha estat padrí el seu germà gran Adrià. Enhorabona, Miquel! 
 
Consell Pastoral: Un cop  ampliat el nombre d’assistents a les reunions podrem fer  aviat la 

del Consell Pastoral, presencialment. Ho necessitem ja que fa un any que no ens reunim.  
 
Pregària  de Pentecosta: Promoguda per un grup de la Parròquia ha tingut lloc aquest 

dissabte a les 21h, després de la missa. 
 
Capella de Sant Antoni: Cada dia a les 16h Rosari i Mes de Maria.  

 

Mans Unides: Dijous dia 27,  a les 18h, reunió a la Sala de Vidre amb tots els voluntaris i 
tothom qui hi estigui interessat. 
 
Col·lectes........................................................................................................................246,07€ 
Donatiu Càritas..............................................................................................................100,00€ 
Calefacció: Aquest hivern, encara encenem la calefacció, haurem gastat un 3.700€ en gasoil. 

I sense estar a una temperatura ideal per haver de tenir la porta de l’església oberta. Són 
diners. Tingueu-ho present i ajudeu-nos en les col·lectes dels propers diumenges. Gràcies. 
 

      

Per a pensar 
 
Sort que l’Esperit Sant ens treu de la negativitat  que a voltes  arrosseguem!  
Viure en l’Esperit  és viure en l’esperança, l’alegria i la força que ens empenyen en tants 
moments de la nostra vida.   C.C.               

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

