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Febrer : un mes de celebracions 

Encetem el mes de febrer. Un mes que a Centelles és ple de festes, ben arrelades 
en el nostre poble. Aquest cap de setmana el Cau de bruixes en el seu 25è 
aniversari, la setmana vinent el Carnaval avançat i el dia de Mans Unides, el 
dimecres 22 la celebració del Dimecres de Cendra i el diumenge següent el primer 
diumenge de Quaresma. Les festes  porten moguda, implicació, participació, 
ambient distès i festiu, passeig en família i  visites de persones que venen  de fora 
atretes pel  que s’hi fa i celebra. Han estat preparades abans i això ha suposat  
hores de treball i dedicació a nivell d’entitats i grups, per tal de fer-les ben lluïdes i 
això fa poble, demana compromís i ens fa sortir de nosaltres mateixos i pensar en 
els altres. I un cop celebrades  ens cal parar-nos a pensar  com han  anat, en què 
ens han ajudat a créixer individualment, com a col·lectiu i com a poble... què ens 
han  portat de bo i de millorable, per tal que la propera vegada puguem esmenar el 
que no ha anat prou bé.  
Això que es veu sobretot en les celebracions populars ens hauria de moure als 
creients a fer realment festives  les nostres celebracions, a fer-les més   
participatives, ben  preparades i portades a terme i un cop celebrades, ser 
capaços de revisar-les per millorar-les en el futur.  Som-hi!   

   

 



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial 

Truqueu abans al  938 811 032 o escriviu un correu a info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses 
 
Aquesta setmana dilluns dimecres, dijous i divendres a les 19h. Dissabte, missa anticipada a 
les 19h i diumenge a les 11 del matí.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 4: Miquel Xuriach Ausiró (10è Aniv.) Isabel Rodríguez Bartolomé (3r. Aniv.) 
Diumenge 5: Josep M. Encinas. Intenció particular.  
Dissabte 11: Família Ribé Portet  
Diumenge 12: Josep M. Encinas. Intenció particular.  

 
Vida de la Parròquia  
           
Missa Familiar: Avui diumenge a les 11 h.  
 
Catequesi en grup dels nens i nenes: Dimarts o dimecres a les 17,15h.    
 
Curs de Formació d’Adults 
 
Dimecres, 8 de febrer a les 20h, a la Sala Mn. Josep Esteve de la Parròquia: Natura i ciència 
a l’escola. Rosa Sensat (1873 – 1961)). Segona sessió del cicle  Pensem sobre l’educació: i 
si ens enfilem a les espatlles dels gegants? A càrrec del mestre i doctor en Pedagogia Joan 
Soler Mata. Aportació econòmica voluntària. 
  

 Celebració exequial: El dia 30 Dolores (Rosa) Barbero López de 90 anys d’edat.  
                                                                       

   Que descansi en la Pau del Senyor!  
   
 Col·lectes:  ........................................................................................................260,10 €  
 
 

  
 

Comptes de la Parròquia . Any 2022  
 

Total ingressos    48.658,00€ 
Total despeses     51.992,83€ 

 
Resultat ordinari   -3.334,49€ 

 

 

  Moltes gràcies a  tots! 


