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Que el Senyor et beneeixi i et guardi, 
que el Senyor et faci veure la claror de la seva mirada i 

s’apiadi de tu; 
que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau. 

 

 
 
Amb aquestes paraules de la primera lectura  us desitgem el 
millor per aquest any 2022 que comença. Que caminem  en 
sinodalitat i en comunió com Església. 
 
 

   



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, dimarts i dimecres a les 19h. Dijous Festa dels Reis a les 11h.  . 

Divendres  a les 19h i dissabte missa anticipada a les 19h. Diumenge a les 11 del matí.   

  

Intencions de misses 

  
Dissabte 1 de gener a les 11 h: Manuel Argelagués (16è Aniv.) Josep Lluís Viñas Mas 
Diumenge 2: Josep Lluís Viñas Mas.   
Dilluns, dimarts dimecres: Josep Lluís Viñas Mas  
Dijous 6 a les 11 del matí: Rosa Cabrafiga Vilaró. Josep Lluís Viñas Mas 
Divendres i dissabte: Josep Lluís Viñas Mas 
Diumenge a les 11: Josep Lluís Viñas Mas   

   
Vida de la Parròquia  

   
                            Festa de Santa Coloma: Divendres passat dia 31 a l’Ofici de Festa Major va predicar 

l’homilia Mn. Pere Oliva, arxiprest de Guilleries - Congost i rector de la Divina Pastora de Vic i 
d’altres parròquies   

        
Missa Familiar: Diumenge dia 2  a les 11  del matí. 
 

                       Festa dels Reis: Missa anticipada dimecres a les 7 del vespre i el dijous, dia de Reis  a  les 
11 del matí.  
 
Moviment parroquial 2021 
 
Bateigs: 2 nenes i 1 nen:  3 
Primeres Comunions: 5 nenes i 7 nens: 12  
Confirmacions: 1 noi de la parròquia a la Catedral de Vic   
Matrimonis: A la parròquia 0 
Enterraments: 28 homes i 27 dones: 55 
 
 
Col·lecta  Nadal per Càritas  .......................................................................... 526,24€ 
Col·lecta  diumenge .................................................................................   ....162,38€ 
Donatiu Mans Unides   ...................................................................................   50,00€ 
Donatiu per flors ........................................................................................        20,00€ 
 
Agraïm molt que deixeu el vostre donatiu a les caixetes de l’entrada / sortida de 
l’església.  Moltes gràcies! 
 

Per a pensar  

En els moments que vivim com Església, més que cercar remeis de pervivència hem de 
perfilar la substància mateixa de la nostra fe (X.M.) 

  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

