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Pregària feta en recollir el pessebre a l’Ajuda 
 
Jesús, vull donar-te gràcies perquè t’has fet un nen i ets com un de nosaltres. Em 
coneixes pel meu nom i vols ser un més dels meus amics.  Et dono gràcies per tot el 
que tinc: la vida,  unes qualitats, un cor per estimar, una família, uns catequistes,  
unes persones al meu voltant, la seva amistat, la fe i un entorn que m’ajuda a viure-la 
de tot cor. Gràcies, per  dir-me que sóc un fill estimat de Déu i que els altres són 
germans meus. 
    



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 a les 19 h. Dissabte missa anticipada a les 19h. 

Diumenge a les 11h.   

  

Intencions de misses 

  
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.). Carme Giol  (3r Aniv.)   
Dilluns 31: Josep Lluís Viñas Mas. 
Dissabte 5: Esposos Pere Camprubí i Teresa Guardiola  
Diumenge 6: En acció de gràcies.  
 
Vida de la Parròquia  

   
                            VI  setmana de la Bíblia: L’acabem avui amb una PREGÀRIA AMB ELS SALMS   a les 18h a 

l’església. A la mateixa hora i a l’estil de Vespres,però centrada en els salms. Hi sou 
convidats.    

 
 Missa Familiar: Diumenge vinent, primer diumenge de mes, a les 11h.  
 
 Càritas Parroquial: Dilluns 31 de gener  reunió a  les 17’30h a la rectoria.   
 

 Enterraments: El dia 26 Conxita Ollich Comerma de 78 anys. El dia 28 Arturo Lorente 
Pascual de 77 anys d’edat.   

                                                                                           Que descansin en la Pau del Senyor! 
 Col·lectes ..............................................................................................................244,38€ 

Donatiu.........................................................................................................             50,00€ 
   
Gràcies per deixar el vostre donatiu a les caixetes de l’entrada / sortida de l’església.   
 

Per a pensar 

"Un vespre de tardor estava en un parc absort en la contemplació d'una fulla molt petita i 
fràgil. El seu color era gairebé vermell i amb prou feines penjava de la branca. Vaig estar 
molt temps amb ella i li vaig fer moltes preguntes. Li vaig preguntar si tenia por perquè havia 
arribat la tardor i les altres fulles començaven a caure. La fulla va dir: 'No, no tinc por. Durant 
tota la primavera i l'estiu vaig estar molt viva. Vaig treballar i vaig ajudar a nodrir a 
l'arbre. Molta part de mi és en aquest arbre. Si us plau, no diguis que només sóc aquesta 
petita forma, perquè la forma de la fulla és només una petita part de mi. Sóc l'arbre sencer. Sé 
que sóc a l'arbre i quan torni a la terra, el continuaré nodrint. És per això que no em preocupa. 
Quan deixi aquesta branca i suri en l'aire fins a la terra saludaré a l'arbre i li diré fins aviat'. 
Aquell dia el vent bufava i, després d'una estona, vaig veure com la fulla deixava la branca i 
surava fins a terra dansant alegrement en l'aire. Vaig fer una reverència i vaig saber que tenim 
molt a aprendre de la fulla". (T.N.H) 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

