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Ser missioner 
És tasca de tot batejat, més encara un deure que tenim 
els cristians adults i que ens ve especialment del 
baptisme i la confirmació.  
Va bé pensar en les missions  (típics països llunyans on 
els capellans, religiosos o religioses i també alguns laics 
van a anunciar Jesucrist) però és molt important pensar 
en el propi entorn com un espai de missió i en la nostra 
mateixa tasca com a missioners allà on som, a través 
de la vida, de la paraula i dels que fem d’un cap de dia a 
l’altre. 
Avui, diada del Domund, som convidats a  pensar en les 
missions i els missioners que tenim lluny i a ajudar-los 
amb el nostre donatiu, però també ens cal recordar 
aquest deure que tenim com a cristians adults i revisar 
si l’exercim i com ho fem...  
 

 

 

Intencions de misses   

Dissabte 20:  Ramona Criach  

Diumenge 21:  A les 10: Família Carrera Tantiñà. A les 12: Maria Calm Preseguer 

Divendres 26 : Família Toran Aguilar 

Dissabte 27:  Família Ribé Portet  

Diumenge 28:  A les 10: Maria Casadesús. A les 12: Felip Rovira 

 

 

Tinguem en compte... 

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

vespre. Dijous a les 8 del matí. Dumenge a les 10 del matí i a les 12 del migdia. 

Horari de despatx:  Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda. 



Vida de la parròquia 

                                       
Bateig : Aroha Gómez Beltrán filla de Jordi i Daniela Jazmín. Van ser padrins José 
Antonio i Gladys Eugenia.. 
                                                                Benvinguda a la comunitat parroquial!  
Enterrament : El dia 16 Joaquim Mata i Prat de 90 anys d’edat. 
                                                                   Que descansi en la Pau del Senyor!  
 
Consell de Pastoral : Dimecres vinent a les 9 del vespre. 
 
Capella del Socós . Durant l’octubre cada dia a les 7 de la tarda Rosari a la capella.  
 
Catequesi Familiar : Aquesta setmana comencen les trobades en grup dels nens i 
nenes que segueixen la catequesi familiar a casa amb l’ajuda dels seus pares. 
Posarem en comú el treball fet a casa i el completarem si cal amb l’ajuda dels 
catequistes.  
 
Confirmació : Quinzenalment es troben els grups de nois i noies que han començat a  
preparar-se a la nostra parròquia per a la Confirmació.  Tinguem-los presents en la 
nostra pregària.   
 
Col·lectes dissabte i diumenge passats:   ................................................... 316,69€ 
                                                                       
 
Domund: És avui.  Hi destinarem les col·lectes de les misses. 
                                                                                        Moltes gràcies!   
Per a pensar   
 
La missió, el servei  i l’evangeli d’avui   
 
Mireu si  n´és d’interessant aquest text i com l’hem de tenir present... 
Els preveres, per tant, han de presidir de manera que, buscant, no els seus interessos, 
sinó els de Jesucrist , treballin juntament amb els fidels laics, comportant-se enmig 
d’ells a imitació del Mestre, que entre els homes "no va venir a ser servit, sinó a servir, 
i a donar la vida en rescat per tothom»(Mt., 20, 28). Els preveres han de reconèixer i 
promoure sincerament la dignitat i el paper específic dels laics en la missió de 
l'Església. Que tinguin el màxim respecte per la justa llibertat que tots tenen a la ciutat 
terrestre. Que escoltin amb gust als laics, considerant fraternalment els seus desitjos i 
acceptant la seva experiència i competència en els diversos camps de l'activitat 
humana, a fi de poder reconèixer juntament amb ells els signes dels temps... Que 
descobreixin amb el sentit de la fe els multiformes carismes dels laics, tant els humils 
com els més elevats; reconeixent amb goig i fomentant-los amb diligència...  
Encomanin també confiadament als laics treballs en servei de l’Església, deixant-los 
llibertat i marge d’acció, convidant-los fins i tot oportunament que emprenguin les 
seves obres per pròpia iniciativa. 
 
Decret sobre el Ministeri i vida dels preveres núm. 9. Concili Vaticà II 
 
   

 
Podeu consultar la versió digital d’Espurna a:           

http://fullcentelles.blogspot.com/  o contactar amb nosaltres a través del nostre 
e-mail: fullcentelles@gmail.com  


