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Número 672 / 13 de novembre de 2022

Col·laboro amb Tu
En contemplar el teu sepulcre buit, m’adono que:
Només Tu pot donar la fe. Però jo puc donar el meu testimoni.
Només Tu pot donar l’esperança.
Però jo puc tornar la confiança als meus germans.
Només Tu pot donar l’amor. Però jo puc ensenyar els altres a estimar.
Només Tu pot donar la pau. Però jo puc salvar la unió.
Només Tu pot donar la força. Però jo puc aixecar el desanimat.
Només Tu ets el camí. Però jo puc indicar-lo als altres.
Només Tu ets la vida. Però jo puc tornar als altres el desig de viure.
Només Tu pots fer l’impossible. Però jo puc fer el possible.
Només Tu ets suficient. Però prefereixes comptar amb mi.
Per això, em surt del cor: Gràcies!
Pregària d’un anònim que trobareu a Pregàries, al web de la nostra Parròquia

Tinguem en compte...
Despatx parroquial: Truqueu abans al 938 811 032 o escriviu un correu a
info@parroquiadecentelles.cat

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 19h. Dissabte missa
anticipada a les 19 h. Diumenge a les 11h.

Intencions de misses
Dissabte 12: Comunitat Parroquial
Diumenge 13: Francisco Serret Roca (6è Aniv.) Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel i
Sergio Peláez
Dilluns 14: Julio Acín (17è Aniv.). Dolors Sala Bou
Dissabte 19: Pere Rovira, en el 58è aniversari de casament amb la Rosalia.
Diumenge 20: Enric Aregall

Vida de la Parròquia
Catequesi de preparació a la Comunió: Dimarts o dimecres a les 17,15h.
Grup de Litúrgia: Reunió per preparar l’Advent dijous dia 17 a les 20’30h.
Celebració exequial: El dia 8 Joan Serra i Casanovas de 89 anys d’edat. El dia 12 Teresa
Bruguera Planas de 49 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Col·lecta Germanor... ........................................................................................
324,24€
Vermut comunitari: Diumenge vinent, un grup de la comunitat parroquial. ens torna a
convidar, sortint de missa, a participar al vermut que prepara per a tots. Per celebrar el
diumenge, compartir i conèixer-nos millor. Cadascú podrà fer una aportació econòmica
segons les seves possibilitats. US HI ESPEREM! FEM PINYA! FEM PARRÒQUIA –
COMUNITAT!

Per a pensar
Preguem amb l’Evangeli
Gràcies, Senyor, per la teva presència en el decurs de la història, presència càlida d’amor en
la que et podem trobar en els petits i grans amors que ens acompanyen.
Gràcies perquè la teva paraula no és una paraula de destrucció, sinó una promesa de plenitud
i culminació.
Et demanem que rebaixis les nostres pors, les nostres desesperances, faltes de fe i
desconfiances.
Infon en els nostres cors la confiança i la certesa de saber vèncer el mal a força de bé.
De la Missa de cada dia.

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat
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