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Què puc fer més aquest curs?     
 
Aquesta és la pregunta que es fan molts estudiants en 
començar el curs. Ens l’hauríem de fer també nosaltres 
en el treball, en la família, en la formació personal i per 
què no?  en el creixement i celebració de la fe i en el 
sentir-me formant part de la comunitat cristiana de 
Centelles. I aquesta pregunta ens ha d’ajudar a corregir 
aquells dèficits que vivim com a cristians i a donar 
passos en la formació personal, en el servei a la 
comunitat i el poble, en ajudar a que la nostra parròquia, 

sigui una església viva en la que els laics i laiques som corresponsables en la catequesi-
formació, la litúrgia, la celebració de la fe, el servei de la caritat i l’ajuda als altres. 
Són molts els que a través dels grups i serveis de la parròquia hi dediquen una part del seu 
temps, però ben segur que amb una mica de voluntat el nombre podria créixer. Hi ho farà si 
sóc valent per preguntar-me: Què puc fer més aquest curs? I és bo que els que ja hi feu 
algun servei, no deixeu de fer-vos també la pregunta per poder créixer personalment i 
avançar en el servei als altres. Un exemple: Aquest any oferim als pares i mares dels que 
faran la Comunió trobar-se un cop al mes com feien l’any passat a la Catequesi Familiar i cal 
dir que els pares i mares han acollit aquesta oferta contents i s’han compromès a assistir-hi 
segurs del profit personal que en trauran ells i els seus fills. Tan de bo això no s’acabi amb la 
Primera Comunió!   
  

 

 

Intencions de misses 

Dissabte 17: Pere Baulenas 

Diumenge 18: 10h Carme Cabré. Carmen Bueno Martínez. 12 Maria Calm    

Dilluns 19: Ramon Pla Parés   

Dissabte 24: Família Ribé Portet. Francesc Reixach Collell  (22è Aniv.) 

Diumenge 25: 10h Carme Cabré. Família Relats Ruaix. 12h Acció de gràcies per les Noces 

d’Or de Joan Sala Parés i Rosalia Busquets Guiu. Tecla i Remei Castells i Joan Castells 

Masferrer.    

 

 



 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns i dimarts a les 8 del vespre. Dimecres Celebració 

de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del matí. Divendres i dissabte a les 

8 del vespre. Diumenge a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda  

 

Vida de la parròquia 

Catequesi d’infants: Començarà el curs amb la Missa Familiar del diumenge dia 2 d’octubre 
a les 12 del migdia.   
 
Curs de Formació d’Adults: INTRODUCCIÓ A L’ANTIC TESTAMENT. Professor Anton M. 
Vilarrúbias, el primer dimecres de mes  de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre.  

 
Dimecres  5 d’octubre 2016:       ELS 10 PRIMERS CAPÍTOLS DEL GÈNESI, 
                                                    REVELACIÓ I MITES DE L’ENTORN. 
    “             2 de novembre:         ELS PATRIARQUES D’ISRAEL, 
                                                    HISTORICITAT I CATEQUESI. 
    “            14 de desembre:        MOISÈS LEGISLADOR. 
 
Dimecres 11 de gener 2017:      ELS LLIBRES PROFÈTICS. 
    “              1 de febrer:              EL LLIBRE DELS SALMS I ALTRES CÀNTICS. 
    “              1 de març:               LES MONARQUIES DE JUDÀ I ISRAEL. 
    “              5 d’abril:                  ESCRITS D’ESPERANÇA: RUTH, ESTER, JUDIT, TOBIT... 
    “              3 de maig:               ELS LLIBRES SAPIENCIALS.   

 
Missa a la Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent a les 5 de la tarda 
 
Mans Unides: Aquest any a la tómbola de la solidaritat es van recaptar 5.304,-- euros que 
destinarem a ajudar a fer realitat els dos projectes d'aquest any. A tots us agraïm la vostra 
generositat. Gràcies. 

 
Bateig: Josep Mas Ruiz fill de Joan i Cristina. Han estat padrins Jordi Mas Bigas i 

Immaculada Arabia Planas.  
                                                       Benvingut a la comunitat parroquial! 

                                              
Col·lectes: Dissabte i diumenge   ...........................................................................       298,01€ 
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit ...................................     49,67€ 

Moltes gràcies! 

Per a pensar  
Avui i demà, arreu d’Europa, podreu visitar “llocs” del patrimoni cultural indestructible. També 
el Cristianisme ha generat una “herència” de gran vàlua. A Osona, a milers, com: la seu de 
Vic, el monestir de Santa Maria de Lluçà, l’Esquerda a Roda de Ter, Malla, El Brull. A 
Centelles, el nostre edifici parroquial és important,  pel volum, servei i historia. Edifici del 
segle XVIII, fill de la llarga tradició catalana dels temples de nau única. D’ aspecte elegant i 
racional, segueix la fórmula del gran arquitecte renaixentista Pere Blai (amb Sant Andreu de 
la Selva del Camp). És tasca de tots preservar-la. 

 
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

