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A quins reptes volem respondre
El nostre Consell Pastoral celebrat dissabte
passat al Casal Parroquial d’Hostalets de Balenyà
va veure prioritaris aquests:
El nostre compromís com a cristians i en el
grup
Moltes persones formem part d’un o més grups de
la Parròquia. I els que no esteu en cap grup sou
també un referent per als altres. Cal revisar el
compromís que tenim amb el grup i el servei que
fem. Amb la nostra dedicació donem testimoni als
altres, més propers o no tant. El compromís porta al testimoni. Sense la dedicació de moltes
persones no s’haurien pogut tirar endavant les diverses actuacions com l’adequació del
Baptisteri, la creació de la Sala - Museu o la mateixa reforma del Centre Parroquial.
La comunicació entre els grups i cap a fora
Molt sovint els grups no sabem què es fa a la Parròquia més enllà del servei del propi grup.
Cal més comunicació entre els grups de la Parròquia perquè es tingui una visió més ampla
de l’activitat pastoral. Ens costa trobar la manera de portar-ho a terme. Per això volem crear
un equip coordinador animador format per un representant de cada grup i amb estret lligam
amb el Consell Pastoral. Tan important com això és la comunicació cap a fora: si ho sabem
fer la gent coneixerà la vida de la parròquia i es podrà interessar per participar-hi més
activament.
La participació en la litúrgia de la missa i l’atenció al jovent
Hi ha ajudat la unificació de les misses del diumenge i això es nota en la participació en les
respostes i els cants. Però seria bo que es comentessin les lectures de la missa i es
preparessin les pregàries l’assaig dels cants... Això demana no arribar a l’hora justa sinó
abans per poder preparar-nos per a la celebració. Igualment hem de fer un esforç per fer més
entenedors els signes i les paraules de la litúrgia i acostar-la als més joves. Buscar entre tots
la manera de fer una església més propera, activa i festiva que els ajudi a apropar-s’hi.
Ja veieu que tenim feina!

Intencions de misses
Dissabte 14: Família Ribé Portet
Diumenge 15: Ana Mª Aguilar Peyra. Antonia Calm Preseguer. Francisco Mataró.
Dissabte 21: Jaume Vila i Lurdes Vall·llovera. Isidre Costa Homs i els màrtirs beatificats
Diumenge 22: A les 10 missa a la Residència amb els que celebren 80 anys. A les 11 Maria
Calm Preseguer.

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 11.
Despatx parroquial: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda.

Vida de la parròquia
Agraïment i comiat: Sor Margarita Cerdà s’acomiada de nosaltres per passar a formar part
de la comunitat de religioses dels Sagrats Cors que hi ha a Monesterio (Badajoz). És moment
doncs, d’agrair la seva estada a Centelles durant aquests darrers 16 anys i desitjar-li el millor
en el seu nou destí. Aquests dies també ha celebrat el 50è aniversari de la seva professió
solemne com a religiosa. Ho ha fet discretament i senzilla com ella és i com fa tots els seus
serveis entre nosaltres. Des del més simple d’obrir la porta i acollir fins el que demana una
dedicació permanent. No només a l’escola, també a la Parròquia ens n’hem beneficiat,
sobretot del seu treball al Consell Pastoral, a la Catequesi, a Càritas i darrerament també als
malalts. Sempre hi era. Donem-ne gràcies a Déu. Us convidem a fer-ho junts a l’eucaristia
que celebrem avui diumenge a les 11. Trobarem a faltar el seu bon humor, la seva dedicació
als petits i el seu servei a tothom. Esperem que la seva absència sigui curta i puguem gaudir
de nou de la seva companyia. Així mateix donem la benvinguda a Sor Teresa Llaneras que ja
fa uns dies és amb nosaltres i ens ajuda en les activitats parroquials. Moltes gràcies a les
dues.
Concert d’inauguració del Centre Parroquial: CANÇONS SENSE PARAULES, a càrrec de
Joel Bardolet, violí i Marc Heredia, piano. Va tenir lloc ahir dissabte dia 14 d’octubre a les 21
hores.
Confirmació: Els que us heu interessat per la Confirmació i els que vulgueu preparar-vos-hi
ens trobem divendres vinent dia 20 a les 6 de la tarda als locals de la rectoria.
Beatificació: Dissabte vinent dia 21 d’octubre a les 10 del matí tindrà lloc a la Basílica de la
Sagrada Família de Barcelona l’acte central de la beatificació dels màrtirs claretians morts
l’any 1936. Dos d’ells relacionats amb nosaltres, un nascut i batejat a Centelles Josep Ribé
Comas i l’altre, Isidre Costa Homs, nascut a Taradell, té familiars que viuen a Centelles. Tots
dos van morir a Cervera. Des d’aquí ens unim a aquesta celebració i en donem gràcies a
Déu.
Domund: És diumenge vinent. Hi dedicarem la col·lecta de les misses. Moltes gràcies.
Col·lecta de la setmana passada .................................................................................366,46€
Full i Espurna ............................................................... ............................................... 50,51€

Per a pensar
Sovint la llavor del sembrador es troba amb l’aridesa del nostre cor, i fins i tot quan és
acollida, corre el risc de romandre estèril. Com acollim la llavor sembrada en nosaltres? Amb
quina disposició la fem créixer ?
De Paraula i Vida 2017

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

