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Gràcies, Senyor!
Gràcies , Senyor, perquè cada cop
que celebrem l’eucaristia,
actualitzem la teva presència gloriosa
que dóna sentit a la nostra existència
i a tota la creació.
Gràcies perquè aquest do teu,
requereix la disposició dels cors
a viure’l amb sentit de família
amb tota la comunitat reunida
entorn de la taula.
Gràcies, perquè, en el senzill gest
de partir el pa i compartir-lo,
ens adonem que estimar és donar-se,
del tot, sense rebaixes ni terminis.

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 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20h.
Diumenge a les 11h.

Intencions de misses
Dissabte 14 Esposos Francisco Morente Martín (29è Aniv.) i Carmen Terribas Ruiz (1r Aniv.)
Diumenge 15: Agustí Soriano i Dolors Rosell. Família Viñets Garriga. Bonifacio Rodríguez (8è
Aniv.) i Fidela Teruel i Sergio Peláez.
Dimarts 17: Família Pla
Dissabte 21: Família Ribé Portet. Pere Rovira i família.
Diumenge 22: Josep Eroles Pujal (2n Aniv.)

Vida de la Parròquia
Catequesi 2n curs: Reunió de pares i mares demà dilluns a les 21h.
Celebració comunitària del Sagrament de la Unció: Diumenge vinent, dia 22, a la missa de
les 11h.
Proclama matrimonial: Preparen el seu casament en Josep M. Encinas Serrano, nascut a
Barcelona i veí de Centelles, fill de Gabriel Encinas López de Espinosa i de Teresa Serrano
Sánchez, amb Esther Riera Cabanas, nascuda a Barcelona i veïna de Centelles, filla de José
Riera Monsó i Rosalia Cabanas Saltó.
Rosari i Mes de Maria: Durant el mes de maig a les 4 de la tarda.
Bateig: Gerard Basagaña i Naveso fill de Martí i Imma. Va ser padrí l’Eloi Naveso Perarnau.
Benvingut a la comunitat parroquial!
Centre Parroquial: Avui diumenge a les 18h Pòsters de Músic amb la Cobla Cani-go!
Col·lectes dissabte i diumenge passats.......................................................... ......253,36€
Full i Espurna..................................................................................................... ..
32,00€
Donatiu................................................................................................ ..... ............... 50,00€
Si agafeu el Full i l’Espurna us agraïm que deixeu l’import corresponent, si podeu.
Moltes gràcies!

Per a pensar
El Senyor no confia els seus talents només als joves i als forts: en té per a tothom, a mida de
cadascú, també per als vells. La vida de les nostres comunitats ha de saber gaudir dels
talents i dels carismes de moltes persones grans, que en el registre ja estan jubilades, però
que són una riquesa a valorar. Papa Francesc

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

