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GRÀCIES PEL MEU BATEIG 
 

Senyor, fa anys em van batejar. 
Aquell dia els meus pares i padrins 

em van portar a l’església per fer-me cristià/ana, 
perquè Tu estiguessis sempre amb mi 

i jo fos sempre amic teu. 
Perquè a través de l’aigua jo em submergís  plenament 

en la teva vida nova i rebés la llum de Crist. 
Senyor, et dono gràcies perquè sóc cristià/ana. 

Omple’m del teu Esperit, de la teva força, del teu amor. 
Fes que mantingui sempre encès el foc de la fe i de l’esperança 

i que sàpiga estimar-te sempre i estimar els altres com tu estimes 
i ens has ensenyat a estimar. 

Senyor, gràcies, per la teva vida, gràcies pel do de la fe.  
    



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 a les 11 h.  

  

 

Intencions de misses 

Dissabte 16: En acció de gràcies  
Diumenge 17: Comunitat parroquial. En acció de gràcies pels 58 anys de matrimoni.   
Dilluns 18: Coloma Vallmitjana Benet 
Dissabte 23: Comunitat parroquial  
Diumenge 24: Maria Calm Preseguer  
.   
 
Vida de la Parròquia  

   
Catequesi: Aquesta setmana comencem  les trobades de catequesi en grup: divendres a ¼ 
de 6 de la tarda amb els que aquest any comencen el segon curs.  
 
Domund: Per error vam dir que el dia del Domund era avui diumenge. Serà el proper dia 24, 
però els qui avui vulgueu fer la vostra ofrena, ho podeu fer igualment. 
 
Col·lectes   ....................................................................................................231,21€ 
Donatius Parròquia  ..................... ...............................................................150,00€ 
Donatiu Càritas............................................................................................  100,00€ 
                                                                         
Ara que no podem passar la col·lecta us agraïm molt que deixeu el vostre donatiu a les 
caixetes de l’entrada / sortida de l’església.  Moltes gràcies! 

                    

 
Per a pensar  
   
«Sembla que la veritat s’ha convertit en una més de les mercaderies que tenim al nostre 
abast: actuem com si estiguéssim convençuts que podem adquirir la veritat que més ens 
convingui, la més còmoda, la que menys ens desestabilitzi els prejudicis. La validesa d’un 
discurs ja no té res a veure amb antigues adequacions entre el que es diu i la realitat dels fets. 
Té a veure amb el poder. La veritat del discurs només depèn que tinguem prou poder per 
comprar-la i, després, per fer-la valer, per imposar-la. La voluntat alliberadora que comportava 
el good bye a la veritat, en realitat, ha estat ben paradoxal: ha contribuït a alliberar aquells que 
ja eren lliures i a sotmetre encara una mica més aquells a qui, en teoria, havia d’alliberar.» 
(Joan García del Muro, a CJ Quadern 224) 

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

