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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, 
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. 

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 
Aquesta setmana cada dia les 19 h. Dissabte missa anticipada a les 19h. Diumenge a les 11 

del matí.   

  

Intencions de misses 

  
Dissabte 8: Josep Lluís Viñas Mas 
Diumenge 9: Esposos Bonifacio i Fidela i Sergio Peláez. Josep Casanovas. Josep Lluís Viñas 
Mas   
Dilluns 10: Josep Lluís Viñas Mas  
Dimarts 11: Ramona Soldevila. Ángeles Pinteño.Josep. Lluís Viñas Mas 
Dimecres 12: Josep Lluís Viñas Mas. Esposos Assumpció Morell i Àngel Sala 
Dijous 13: Josep Roca Muntadas (3r. Aniv.) Josep Lluís Viñas Mas   
Divendres 14: Josep Lluís Viñas Mas   
Dissabte 15: Josep Lluís Viñas Mas  Maria Socorro Solà Ribera  
Diumenge 16: Josep Lluís Viñas Mas. Joan Molist Devesa. José Alonso Lafuente (13è Aniv.)  

   
Vida de la Parròquia  

   
                            Catequesi Familiar: Dilluns a les 21h  

preparació del treball d’aquest mes amb els 
pares i mares. 

 
  Catequesi 2n curs: Després del  taller de 

diorames amb que vam acabar el 1r 
trimestre, recuperem  aquest divendres les 
trobades en grup a les 17,15h.   

        
 
Col·lecta  dia 1 gener:....................148,58€ 
Col·lecta  diumenge 2 de gener: ..237,37€ 
Col·lecta  dia de Reis...................... 84,05€ 
Donatiu   ........................................   50,00€ 
 
 
Agraïm molt que deixeu el vostre donatiu 
a les caixetes de l’entrada / sortida de 
l’església.  Moltes gràcies! 
 

 

Per a pensar 
 Pel baptisme passem a compartir la filiació divina amb Jesús i alhora la seva missió. (C.R.) 

  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

