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La meva pertinença a l’Església  

És bonic sentir  la gent que expressa amb joia 
la seva pertinença a l’Església. Això que per a 
molts és una càrrega per a d’altres és motiu 
d’alegria i agraïment.  
Aquest era l’ambient que es respirava en la 
trobada de formació d’aquesta setmana  
dimecres al vespre a la parròquia. Saber que  
anem fent camí en l’Evangeli per acostar-nos 
a Jesús, que ens sentim a disgust quan 
l’Església es mostra opulent i comercial, que 
ens va bé la pregària comunitària, que 
treballem per fer les celebracions més joioses 
i viscudes, que gaudim amb l’art i les 
construccions que responen a una època 
diferent de la nostra, que ens fem càrrec del 
propis defectes i acceptem les crítiques amb 
humilitat, que volem fer una església oberta, 

allunyada de la prepotència i donada al servei, compromesa, igualitària i solidària i 
tenir sempre com  a referència el Crist... Tot això ens fa viure la comunió eclesial.   
  

Intencions de misses  

Dissabte 25 : Miquel Xuriach i Miquel Criach 

Diumenge 26 : 10h En acció de gràcies pel Pelegrinatge a Lurdes. 12h Agustí 

Valldeoriola Bellavista (1r Aniv.)   

Dilluns 27 : Família Torán Aguilar  

Dimarts 28: Montserrat Tuneu. 

Dissabte 1 : Miquel Criach i Miquel Xuriach 

Diumenge 2 :10h Comunitat Parroquial.  12h Joan Casanovas i Maria Sarrà   

 

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 10h i a les 12h  

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  

Estrenem cançoners : Avui a la Missa Familiar, pensats sobretot per utilitzar-los a les 
misses amb infants i joves. Per això hi ha totes les respostes de la missa a les 
primeres pàgines, perquè les pugueu seguir. Hi trobareu les cançons que avui 
cantarem a la missa i n’hi anirem afegint. De moment disposem d’un centenar 
d’exemplars. Un cop utilitzats deixeu-los als calaixets dels bancs i tingueu compte de 
no manipular-los més del compte. Creiem que són pràctics però si no en tenim prou 
cura es poden fer malbé. Moltes gràcies. Que siguin per fer millors les celebracions. 
 
Final de Curs de Catequesi 2n curs : Dissabte a la 
tarda a la Capella de Sant Antoni, pares i mares, 
catequistes, nens i nenes. Ens trobarem a les 4 de la 
tarda a la Plaça i anirem caminant fins a Sant Antoni, allà 
farem una pregària tots junts i els pares faran la revisió 
de curs i programaran el curs vinent, mentre els nens i 
nenes faran jocs a l’exterior. Acabarem a 2/4 de 7 amb 
un berenar. No hi falteu!   
 
 
 
Capella del Socós : Durant el mes de maig  a les 7 de la tarda Rosari i Mes de Maria.  
 
Capella de Sant Antoni : Durant el mes de maig a les 5 de la tarda Rosari. 
 
Enterraments : El dia 22 Francesc Triguero i Barbero de 54 anys d’edat. El dia 23 
Josep Galcerán Oller de 74 anys.                                                                                
 

Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge .....................................................................279,53€ 
Càritas : .............................................................................................................. 50,00€ 
                                                      Moltes gràcies!  
 
Per a pensar  
  
Homilia del papa Francesc a la Casa de Santa Marta 22 de maig de 2013 
 
L'Evangeli de dimecres passat ens parlava dels deixebles de Jesús que impedeixen 
que una persona externa al seu grup pugui fer el bé. "Es queixen - afirma el papa en 
l'homilia - perquè diuen: 'Si no és dels nostres, no pot fer el bé. Si no és del nostre 
partit, no pot fer el bé'". I Jesús els corregeix: 'No li ho impediu. Deixeu que faci el bé'. 
"Els deixebles - explica Francesc - eren una mica intolerants", tancats en la idea de 
posseir la veritat, en el convenciment que "tots els qui no tenen la veritat, no poden fer 
el bé". I "això era un error", i Jesús "eixampla l'horitzó". Perquè "l'arrel d'aquesta 
possibilitat de fer el bé, que tothom té, es troba en la creació"…. 
  
"El Senyor ha redimit tothom, tothom, amb la sang de Crist: tothom, no només els 
catòlics. Tothom! 'Pare, i els ateus?’. Doncs també. Tothom! 

 
 

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


