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Presentació de l’Assemblea Parroquial  

La vam anunciar el dia de la Festa Major i la portarem 
a terme al llarg d’aquest curs que encetem. Dissabte 
vinent, a la missa anticipada de les 8 del vespre, 
farem l’acte de Presentació, pregarem pel fruit de la 
mateixa i properament hi començarem a treballar.  
Ho dèiem el dia de Sant Llop: el seu objectiu és 
reconèixer el que fa cada persona i cada grup de la 
parròquia, enfortir les nostra relació comunitària, 

detectar mancances, millorar la vivència cristiana, motivar-nos tot compartint les 
diverses iniciatives per fer més viva la nostra parròquia,  escoltant també la veu dels 
que tenim a l'entorn perquè això ens interpel·li i ens enriqueixi. Tot, sentint-nos  portats 
per l’Esperit, al servei del Senyor (no és nostra l’Església, és l’Església de Déu) amb 
una esperança profunda i amb una alegria  plena. Sentim-nos-hi tots implicats. 
Participem-hi al màxim. Que l’oració acompanyi el nostre treball i que, sobretot 
l’Esperit inspiri cada una de les nostres propostes i actuacions.  
 

Intencions de misses  

Dissabte 7 : Pere Espuña i Font 

Diumenge 8 : 10h Carme Capa Guixaró. 12h Comunitat Parroquial 

Dilluns 9 : Carmen Cobo 

Dimarts 10 : Josep M. Relats i Ruaix 

Dimecres 11 : A la Capella de Sant Antoni a les 9 en acció de gràcies.  

Dijous 12 : Pelegrí Gely i Pujol 

Divendres 13 : Rosa Pujal i Ollich 

Dissabte 14 : Francesc Reixach Cullell (18è Aniv.) 

Diumenge 15 : 10h Joan Puigdollers. 12h Marcelina Napal 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana dilluns a 2/4 de 10, dimarts, divendres i dissabte 

a les 8 del vespre. Dimecres a les 9 del matí a Sant Antoni. Dijous a les 8 del matí i 

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 

Consell Pastoral : Dilluns a  2/4 de 9 del vespre. Sou convidats a acompanyar-los en 
la pregària inicial a l’església fins a les 9.  
 
Catequesi : Els catequistes dimecres passat van fer la primera reunió per preparar el 
curs. Us avancem els dies i hores d’inscripcions a la catequesi per al proper curs:  
Dl 16, dm 17, dc 18 i dj 19 de setembre de 2/4 de 5  a les 6 de la tarda al despatx 
parroquial.  
 
Missa a la Capella de Sant Antoni : Dimecres 11 de setembre a les 9 del matí. A la 
sortida hi haurà xocolata desfeta i coca. Cal que porteu tassa i cullera.  És una 
iniciativa dels Amics de sant Antoni. 
   
Enterrament : El dia 4 Pelegrí Gely i Pujol de 63 anys d’edat.  
                                                         Que descansi en la Pau del Senyor!                                            
  
 
 
Festa de la Mare de Déu del Socós : És avui però per escaure’s 
en diumenge la missa a la Capella se celebra demà a  2/4 de 10 
del matí.  Rosari a les 7 de la tarda. Al vespre no hi ha missa.  
 
 
 
 
 
 
 
Col·lectes dissabte i diumenge ......................................................................381,78€ 
                                                                                        Moltes gràcies! 
 
Per a pensar  
 
La identitat cristiana és "una identitat de la llum i no de les tenebres" ha afirmat el papa 
a partir de les lectures de la litúrgia del dia. Però aquesta llum, "el món no l'ha estimat", 
malgrat que Jesús hagi vingut precisament a salvar-nos de les tenebres, a portar-nos 
la llum.  
D'altra banda, ha afegit Francesc, avui podem córrer el risc de pensar que el món, 
"amb tantes coses científiques, tantes coses de la humanitat" ens doni la llum que 
necessitem. 
"Podem conèixer-ho tot, podem tenir ciència de tot i aquesta llum sobre les coses. 
Però la llum de Jesús és una altra cosa. No és pas una llum de la ignorància, això no. 
És una llum de saviesa, però diferent de la que dóna el món. La llum que ens ofereix el 
món és artificial,  ben forta - però la llum de Jesús és més forta, eh?-, forta com uns 
focs artificials, com el flash d'una fotografia. En canvi, la llum de Jesús és una llum 
humil, és una llum tranquil·la, és una llum de pau, és com la llum de la nit de Nadal: 
sense pretensions". 
Una llum que "s'ofereix i dóna pau", "no fa espectacle, és una llum que ve del cor" 
 
D’una homilia recent del Papa Francesc 
 
 

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


