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Anem a recollir el pessebre a l’Ajuda 

 
 
Dissabte  vinent anirem a recollir el pessebre que vam portar a l’Ajuda  abans de 
Nadal. Com veieu està intacte (la foto és feta dimecres passat) només hi falta la 
llibreta on podíem deixar escrits missatges, impressions, pregàries... Sortirem a les 
10h  de la plaça de Centelles i  anirem a peu cap a l’Ajuda. Si algú vol, pot anar-hi en 
cotxe i ens trobarem allà.  És una activitat organitzada per la Catequesi però oberta a 
tothom. Us convidem a anar-hi. 
 
Des d’aquí donem les gràcies a tots els qui aquests dies l’heu volgut contemplar o fer 
una pregària al seu entorn. També als que hi heu deixat el vostre missatge escrit. 
 
 
    



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 22: Esposos Lluís i Maria Creus Druguet. Miquel Xuriach Ausiró  (9è Aniv.). Josep 
Lluís Viñas Mas.   
Diumenge 23: Dolors Relats. Josep Lluís Viñas Mas.  
Dilluns 24 i dimecres 25: Josep Lluís Viñas Mas. 
Dimecres 26: Josep Lluís Viñas Mas. Família Toran Aguilar.  
Dijous 27 i divendres 28: Josep Lluís Viñas Mas. 
Dissabte 29: Família Mas Sayós. Josep Lluís Viñas Mas.  
Diumenge 30: Josep Lluís Viñas Mas. Pere Rovira Cullell (4t Aniv.)  Josep Solà Molist (6è 
Aniv.).  
 
Vida de la Parròquia  

   
                            VI  setmana de la Bíblia: És aquesta. Per això diumenge vinent  farem UNA PREGÀRIA 

AMB ELS SALMS   a les 18h a l’església. Serà a l’hora i a l’estil de Vespres i tindrà la mateixa 
durada, però centrada només amb els salms. Hi sou convidats.    

 
 Catequesi Familiar: Dimecres a les 17,15h trobada amb els nens i nenes  per revisar el 

treball fet a casa.  
 
 Mans Unides:  El proper dijous, dia 27 a les 6 de la tarda, reunió al local com cada mes. Si 

algú està interessat a participar-hi el rebrem amb molta joia. 
 

 Enterrament: El dia 17 Glòria Paré Martí de 55 anys.  
                                                                                           Que descansi en la Pau del Senyor! 
 Col·lectes ..............................................................................................................228,77€ 

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 

 La divisió de les esglésies cristianes és una vergonya i un escàndol per al nostre món. I 
encara que són moltes les dificultats per retrobar la unitat de les esglésies (ja que aquestes 
divisions responen a raons doctrinals, històriques i sociològiques) hem de pregar per 
aconseguir la unitat. Per això el moviment ecumènic, un dels grans fruits del Vaticà II, ens 
ensenya que l'Església que Jesús va instituir sobre Pere i Pau i els altres Apòstols, ha de ser 
una, perquè com repetia el bon papa Joan XXIII, "és molt més el que ens uneix, que allò que 
ens separa" (J.M.B) 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

