
 
Diumenge 4 de Pasqua / A                                                     Número 384 / 7 de maig de 2017 

 

 

 
L’ Acció Catòlica  

Amb motiu dels 150 anys de l'Acció Catòlica Italiana hi ha hagut dos 
grans esdeveniments a Roma del 27 d'abril al 1 de maig. El primer  
l'Assemblea Mundial del Fòrum Internacional de l'Acció Catòlica (FIAC) i 
el segon diumenge la gran trobada a la plaça de Sant Pere per celebrar 
els 150 anys de l'Acció Catòlica Italiana. Mai, diuen els qui coneixen el 
papa Francesc, l'havien vist tant convençut i engrescat tot valorant i 
rellançant aquesta xarxa diocesana del laics que vol ser l'Acció Catòlica. 

Pot haver-hi qui equipari l’expressió Acció Catòlica amb l’església del nacionalcatolicisme ja 
que al nostre país va tenir un gran relleu en aquells anys, però lluny d’això l’Acció Catòlica és 
una associació, una xarxa, del laïcat de les diòcesis i parròquies en clau d'una Església "en 
sortida". Amb el to directe habitual el Papa va afirmar que no s'ha de clericalitzar el laïcat, que 
té com a eix propi la presència en l'Església i en el món. Per això l'Acció Catòlica no es 
fonamenta en un carisma concret -com altres realitats associades o moviments- sinó en la 
missió que parteix de l'Església diocesana i molt habitualment en les parròquies. Va subratllar 
la importància d'anar vers les "perifèries" socials, materials i també espirituals. I va posar de 
relleu la necessitat d'estar presents en la política, tot precisant que es tracta de la política en 
majúscula, i no d'un o altre partit. El carisma de l'Acció Catòlica és el carisma de la mateixa 
Església encarnada entranyablement en l'avui i en l'aquí de cada Església diocesana que 
destria en contemplació i mirada atenta la vida del seu poble, i cerca camins renovats 
d'evangelització i de missió des de les diferents realitats parroquials. 

Ja veieu si n´és d’important i necessària avui. I sobretot que els bisbes l’impulsin.   

 

Intencions de misses 

Dissabte 6: Comunitat parroquial 

Diumenge 7: 10h.Josep M. Relats Ruaix. 12h Maria Calm Preseguer 

Dilluns 8: Rafael Llohis i esposa 

Dimarts 9:Maria Casamitjana 

Dissabte 13: Família Mas Sayós 

Diumenge 14: 12h Comunitat Parroquial 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del vespre. 
Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.  
Despatx parroquial: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda 
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 



Vida de la parròquia 
 
Catequesi 
Catequesi Familiar: Reunió de pares i mares dilluns a les 9 del vespre    
Catequesi 2n curs: dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda 
Catequesi de postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda 
 
Reunió de pares de 2n curs de catequesi: Dijous dia 11 a les 9 del vespre . 
 
Enterrament: El dia 4 Joan Garriga Bachs de 61 anys d’edat.  

Que descansi en la Pau del Senyor! 
Capella de Sant Antoni: Durant el mes de maig  cada dia Rosari i mes de Maria a les 5 de la 
tarda i a la Capella del Socós a les 7 de la tarda. 
 
Col·lecta de la setmana passada .................................................................................407,07€                         
Full i Espurna:................................................................................................................. 49,59€   

Moltes gracies! 
PORTES OBERTES AL CENTRE PARROQUIAL 
Fa una mica mes d’un any començàvem les obres al Centre Parroquial amb l’objectiu principal 
de refer la caixa escènica, per tal d’adequar l’espai a les necessitats del moment i rehabilitar 
així aquest local emblemàtic i ple de records i de vivències per a molts centellencs  i 
centellenques.  
Ara ja gairebé l’obra està acabada i estem treballant en l’equipament, que és imprescindible 
per poder posar el local en funcionament. No comptàvem que s’hagués de renovar tot i 
gairebé serà així, o bé perquè la Parròquia creia que el que s’utilitzava  era propietat del 
Centre  o bé perquè una part del material existent demana una renovació que s’ha de fer en 
aquest moment. Això encareix el cost total, tot i que el pressupost de l’obra s’ha controlat i no 
ens hem excedit del que s’havia previst.  
Creiem que aquest és el moment de poder mostrar l’obra feta perquè la gent s’adoni del canvi 
que ha sofert l’escenari i l’ampliació que s’ha fet (té uns 140 m2) i vegi el sota escenari on hi 
ha els camerinos, lavabos i dutxes per als actors, lavabos per al públic... Tot això no es veu 
des del carrer. Des del carrer només es pot veure  el  canvi que ha fet la façana, sense la 
cabina de so que s’hi havia afegit i desfigurava la façana original, la reobertura de la porta que 
havia quedat anul·lada, la col·locació de la barana de l’escala, que s’ha hagut de fer nova... 
Tenint doncs pràcticament acabada l’obra, no del tot l’equipament, volem mostrar-vos-ho en la 
Jornada de Portes obertes que tindrà lloc el diumenge 11 de juny de les 11 a les 14 hores. 
Volem  acompanyar el recorregut i la visita als espais rehabilitats amb un tast d’actuacions de 
diferents grups artístics que han volgut participar-hi desinteressadament: grups molt diversos 
que responen a la proposta d’aquesta nova etapa del Centre Parroquial, que mantenint la 
seva identitat,  vol i ha de ser obert a tots els grups i activitats artístiques al servei de tot el 
poble de Centelles. Per això  la Parròquia amb el Bisbat i l’Ajuntament està mirant de 
concretar  la millor manera de gestionar-lo i de posar en marxa la programació, sense 
interferir en els altres espais escènics que hi ha al poble, sinó col·laborant a que l’oferta 
cultural sigui més àmplia i,  per tant, més enriquidora per a Centelles.  
Us esperem doncs a la Jornada de Portes Obertes: Diumenge dia 11 de juny, de les 11  a 
les 14 hores, visita i recorregut per l’espai rehabilitat i actuacions artístiques 

 

Per  pensar 
 
Quan reso faig com els nens, jo simplement dic a Déu, el que vull dir-li i ell sempre m’entén. 
Santa Teresa de Lisieux 

 
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

