
Diumenge XXIX de durant l’any
 
Ens hi assemblem? Ens hi podem assemblar?

de la música, lectors, control de la megafonia i les imatges, organització de la capta, 
sagristia, preparació de l’altar... Comença la celebració  amb una assistència notable. 
El ritme és àgil. Tothom sap quan ha d’intervenir i ho fa amb un cert domini del servei 
encomanat. La participació en els cants és nodrida. Em sento acollit i esperonat, tot i 
no ser de la parròquia. Convocats per Jesús estem celebrant el diumenge i ho fem 
amb joia, sense perdre el sentit profund de la trobada
fe i que implica els seus membres. Després m’assabento que, entorn d’un actiu consell 
pastoral parroquial, funcionen un grup de Càritas, de litúrgia, de formació, 
d’economia...  
 
(Publicat al Full Dominical de Barcelona) 
 

Intencions de misses 

Dissabte 17 : Família Giol Mas    

Diumenge 18 : 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h

Dilluns 19 : Valentí Fossas 

Dimarts 20 : Maria Rosa Llohis

Dimecres 21 : Antoni Puig i Assumpció 

Dijous 22 : Pelegrins del Camí de Sant Jaume 

Divendres 23 : Rafael Llohis

Dissabte 24 :Mercè Noguera 

Diumenge 25 : 10h Família Carrera.
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Ens hi assemblem? Ens hi podem assemblar?  
Diumenge al matí, arribo a la parròquia on havia 
de substituir el rector, pendent de passar pel 
quiròfan, en la missa de les nou del matí. Feia 
anys que no entrava en aquella església. Sorprèn 
la neteja i l’ordre que es noten en totes les 
dependències. Les cartelleres amb informació 
actualitzada. Un grup de seglars i una religiosa 
que tenen cura d’aquesta celebració em posen al 
corrent. Cadascú m’exposa la seva 
responsabilitat: la direcció de cants, interpretació 

de la música, lectors, control de la megafonia i les imatges, organització de la capta, 
sagristia, preparació de l’altar... Comença la celebració  amb una assistència notable. 

àgil. Tothom sap quan ha d’intervenir i ho fa amb un cert domini del servei 
encomanat. La participació en els cants és nodrida. Em sento acollit i esperonat, tot i 
no ser de la parròquia. Convocats per Jesús estem celebrant el diumenge i ho fem 

ense perdre el sentit profund de la trobada. És una comunitat que celebra la 
fe i que implica els seus membres. Després m’assabento que, entorn d’un actiu consell 
pastoral parroquial, funcionen un grup de Càritas, de litúrgia, de formació, 
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Diumenge al matí, arribo a la parròquia on havia 
de substituir el rector, pendent de passar pel 
quiròfan, en la missa de les nou del matí. Feia 
anys que no entrava en aquella església. Sorprèn 
la neteja i l’ordre que es noten en totes les 
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sagristia, preparació de l’altar... Comença la celebració  amb una assistència notable. 

àgil. Tothom sap quan ha d’intervenir i ho fa amb un cert domini del servei 
encomanat. La participació en els cants és nodrida. Em sento acollit i esperonat, tot i 
no ser de la parròquia. Convocats per Jesús estem celebrant el diumenge i ho fem 

. És una comunitat que celebra la 
fe i que implica els seus membres. Després m’assabento que, entorn d’un actiu consell 
pastoral parroquial, funcionen un grup de Càritas, de litúrgia, de formació, 



Tinguem en compte... 

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

dijous a les 8 del matí. Diumenge missa a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial : Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. A partir del dia 27 horari 

d’hivern: de 4 a 2/4 de 6 de la tarda.   

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda  

 

Vida de la parròquia  

 
Consell Pastoral: Dilluns 19 a les 9 del vespre.  
 
Missa familiar : Diumenge vinent a les 12 del migdia 
 
Defuncions : El dia 30 de setembre  Mercè Noguera Comas. L’enterrament va tenir 
lloc a Gurb el dia 2 d’octubre.   
                                                                Que descansi en la pau del Senyor!  
    
Reforç escolar de Càritas : Reunió de preparació dijous a les 5 de la tarda. 
 
Bateig : Jan Llorens Tañà, fill d’Oriol i Anna. Van ser padrins Jaume Tañà i M. Àngels 
Torres.  

                             Benvingut a la comunitat parroquial!  
  
Capella del Socós : Durant el mes d’octubre rosari cada dia a les 7 de la tarda. 
 
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................358,06€ 
Full i Espurna .......................................................................................................47,78€ 
        Moltes gràcies .  
 

 
Per a  pensar  
 
Diu el Papa Francesc:  
“La comunitat evangelitzadora sempre està atenta als fruits, perquè el Senyor la vol 
fecunda. Cuida el blat i no perd la pau pel jull. El sembrador, quan veu despuntar el jull 
enmig del blat, no té reaccions queixoses ni alarmistes. Troba la manera que la 
Paraula s'encarni en una situació concreta i doni fruits de vida nova, encara que en 
aparença siguin imperfectes o inacabats. El deixeble sap donar la vida sencera i jugar-
la fins al martiri com a testimoni de Jesucrist, però el seu somni no és omplir-se 
d'enemics, sinó que la Paraula sigui acollida i manifesti la seva potència alliberadora i 
renovadora...”   
 
La joia de l’evangeli,  24  

 
 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 
I també amb el domini .com  


