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Ja ho veieu. Ara més que mai necessitem recollir aliments perquè  Càritas 
Parroquial de Centelles pugi repartir-los i ajudar aquelles famílies que ho 
necessiten. Tots som conscients que el moment que vivim no és el més favorable 
per a ser generosos, però ens cal ser-ho, per subvenir els qui, per les 
circumstàncies que siguin, ho passen més malament que nosaltres. Des de 
l’Evangeli  és essencial el nostre deure de compartir i de traduir en fets el 
manament de l’amor. Gràcies pel vostre  ajut i la vostra generositat.  

   



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 19: Pere Rovira, en el 58è aniversari de casament amb la Rosalia.  
Diumenge 20: Enric Aregall  
Dilluns 21: Família Mataró Soldevila  
Dimarts 22: Tomàs Serret i Anna Roca  
Dimecres 23: Difunts 
Dissabte 26: Josep Lluís Viñas Mas (1r. Aniv.)  Ton Carrera i Antònia Calm.  
Diumenge 27: Família Torán Aguilar  
 
 
Vida de la Parròquia                  
 
Consell Pastoral: Dilluns  21 a les 20,00h 
 
Catequesi de preparació a la Comunió: Dimarts o dimecres a les 17,15h.    
 
Grup de Litúrgia: Reunió per preparar l’Advent dijous dia 24 a les 20’30h. 

  
 Celebració exequial: El dia 14 Gregori Napal Napal de 82 anys d’edat. Antonio López 

Jiménez de 97 anys.    
     Que descansin en la Pau del Senyor! 
  
 Col·lecta dissabte i diumenge .. .......................................................................     272,51€  
  
 Vermut comunitari: Avui diumenge, 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 pot ajudar fent una aportació econòmica segons les 
seves possibilitats. US HI ESPEREM! FEM PINYA! FEM PARRÒQUIA – COMUNITAT! 

  
  
  

 Per a pensar 
 

Escoltar la Paraula de Déu ens porta sobretot a valorar l'exigència de viure d'acord amb aquesta llei 
«escrita en el cor» [Rm 2, 15]    

                    Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat    o   .com                 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

