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Ferms i valents testimonis de la fe
És el lema que encapçala la celebració de la beatificació
que diumenge vinent tindrà lloc a Tarragona. Entre els
nombrosos beatificats, més de cinc-cents, hi ha Elies
Garet i Ventejo, Germà Marista, centellenc batejat a la
nostra parròquia l’any 1905 i mort a València, juntament
amb altres germans maristes de la seva comunitat, el 4
d’agost de 1936.
És una ocasió per agrair el seu testimoni i refermar el
nostre compromís creient. Com a comunitat cristiana del
mateix poble pregarem perquè siguem ferms i valents per viure la nostra fe i donar-ne
testimoni i recordarem a tants que van perdre la vida en els anys de la guerra i
immediatament després.

Intencions de misses
Dissabte 5: Remei Cambras Morera
Diumenge 6: 10h Família Carrera Tantiñà. 12h Jordi Llavina Verdaguer
Dimecres 9: Josep M. Relats i Ruaix
Dissabte 12: Assumpció Salomó
Diumenge 13: 10h Josep M. Relats i Ruaix. 12h Miquel Xuriach i Miquel Criach

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del
vespre. Dijous a les 8 del mat[i. Diumenge a les 10 i a les 12.
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
Missa Familiar: Avui a les 12. Amb ella acollim els que comencen la Catequesi
d’aquest curs.
Inici del curs de Catequesi: Aquesta setmana comencem les sessions de Catequesi
2n curs i postcomunió a 1/4 de 6 de la tarda. Pares i mares de la Catequesi Familiar
dilluns o dimecres a les 9 del vespre.
Consell Pastoral: Es va reunir dijous passat per posar en marxa el treball dels
diversos grups per a l’assemblea Parroquial. Els propers dies i fins Nadal s’aniran
reunint els grups que fan un servei a la Parròquia i en les properes setmanes oferiran
una pauta de reflexió perquè tothom qui vulgui participar-hi i no estigui en cap grup hi
pugui dir la seva.
Als qui vulguin rebre la Comunió a casa: La Parròquia ofereix a tots aquells que per
l’edat, malaltia o qualsevol causa no poden participar a la missa del diumenge i
voldrien fer-ho, rebre la comunió a casa. Només heu de notificar-ho a la Parròquia
(telèfon 93 881 10 32) i el mossèn o una de les persones que fan aquest servei us
portarà la Comunió a casa.
Capella del Socós: Durant el mes d’octubre rosari cada dia a les 7 de la tarda.

Col·lectes dissabte i diumenge......................................................................362,91€
Donatiu Càritas: ............................................................................................ 50,00€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Cerquem moments tranquils dins la nostra vida diària per pregar.
Estiguem atents a la paraula de Déu.
Revisem la nostra vida i obrim-nos a escoltar el que Ell ens diu i ens demana.
Preguem per viure més intensament la relació personal amb Déu.
La teva oració és una locució amb Déu. Quan llegeixes, Déu et parla; quan pregues, tu
parles a Déu (St. Agustí).

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

