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Dia del treball  

El Primer de Maig, Dia Internacional dels 
treballadors i treballadores, és una jornada 
reivindicativa en la qual commemorem la 
solidaritat dels obrers de Xicago el 1886 i 
les víctimes de la defensa dels drets 
laborals. En celebrar-ho aquest any les 
treballadores i treballadors cristians volem 
manifestar la necessitat d'un compromís 
comunitari fort a favor del TREBALL 
DECENT i la necessitat d'afrontar el que 
està passant al voltant del model 

d'ocupació dominant i la falta d'un treball digne com a factor decisiu d’empobriment, 
exclusió i deshumanització. Ens sentim cridats per Jesús de Natzaret a treballar per la 
justícia (Mt 5, 1-11). 
 
Del Comunicat del 1r de maig. Pastoral Obrera de Catalunya  
 
 
Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial : Horari d’estiu: els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 30 : En acció de gràcies. 

Diumenge 1 : 10h Comunitat Parroquial.12h Carme Ferrandis Villarúbia 

Dimarts 3 : Esposos Julio i Pilar  

Dimecres 4 : Esposos Ramon Sala i Teresa Aregall 

Dissabte 7 : Joan Solasagalés Benet  

Diumenge 8 : 10h Maria Calm.12h Dolors i Antònia Codina. En acció de gràcies pels 

125 anys de la Fundació de les Missioneres dels Sagrats Cors. 



Vida de la parròquia 

Aplec al Puigsagordi : Avui missa a les 11 del matí.  
 
Catequesi Familiar : Per als pares i mares dilluns a les 9 del vespre.  
 
Catequesi de Comunió : Aquesta setmana els faran la Comunió properament s’hi 
prepararan amb la celebració del sagrament del perdó.   
 
Formació d’adults : Dimecres a 2/4 9 del vespre. A càrrec de Mn. Josep Escós.  
 
Catequesi de Confirmació : dijous a les 7 de la tarda. 
 
Capella de Sant Antoni : Durant el mes de maig  cada dia Rosari i mes de Maria a les 
5 de la tarda. 
 
Capella del Socós : Durant el mes de maig cada dia a les 7 de la tarda Rosari i Mes 
de Maria  
 
Enterrament : El dia 28 Pilar Soledad Carruesco Turmo de 90 anys d’edat.  
     Que descansi en la pau del Senyor!  
 
 
Celebració d’acció de gràcies : La Congregació de Germanes Missioneres dels 
Sagrats Cors celebra els 125 anys de fundació. En donarem gràcies a Déu en  
l’eucaristia que celebrarem a les 12 del migdia el proper diumenge dia 8 de maig. 
 
Mans Unides  ha obert un compte d'emergència per canalitzar la solidaritat de la 
societat espanyola amb el poble equatorià (Compte emergència núm ES31 0049 
1892 6322 1052 5246 Ref: EMERGÈNCIA EQUADOR.  
 
49è Pelegrinatge Diocesà a Lurdes : De l’11 al 15 de juny de 2016. Inscripcions fins 
el 20 de maig.   
 
 
Col·lectes dissabte i diumenge .........................................................................520,74€ 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir ...........................50,01€ 
     Moltes gràcies! 
 
 
Per a pensar 
 

Dia del malalt 2016 
Confiar en Jesús com Maria 

 
Maria, amb el teu exemple, ens vas ensenyar 

que per donar vida, primer cal entregar-la, 
que s’ha de confiar en el teu Fill 

sempre i en totes les circumstàncies. 
Ensenya’ns a  esperar en el Senyor, 

                                                            I a confiar en les seves paraules. 
 
 

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


