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Domund 2013
Ja no sortim pels carrers amb les guardioles dels negrets
a demanar per les missions, però igualment cada any
celebrem el dia del Domund el tercer diumenge
d’octubre. És una ocasió per recordar-nos de la dimensió
missionera de l’Església, als països llunyans i, avui més
que mai, als nostres. A casa nostra, a la nostra església
diocesana, a la nostra parròquia, al nostre poble cal
l’anunci de Jesucrist, oferir la bona nova de l’Evangeli i
no donar per suposat que tothom la coneix. Sempre, per
suposat, amb l’ànim de comunicar uns valors que per al cristià són importants, per
donar a conèixer als altres el tresor valuosíssim de la fe que hem rebut, sense
imposar-la a ningú. La fe unida a la caritat ens porta a la missió. Aquest és el lema del
Domund d’enguany. Penseu-hi també a l’hora de la col·lecta que farem arribar als llocs
de missió on l’Església és més pobra.
Foto: web del Domund

Intencions de misses
Dissabte 19: Ramona Padrisa i Ricart de can Pere
Diumenge 20: 10h Teresa i Pere Calm. 12h Maria Calm Presseguer. En acció de
gràcies.
Dilluns 21: Família Vallmitjana i Benet
Dimarts 22: En acció de gràcies
Dimecres 23: Carlos Fernández López
Dijous 24 : En acció de gràcies a la Mare de Déu del Socós
Dissabte 26: Família Torán Aguilar
Diumenge 27: 10h Família Carrera Tantiñà. 12h Esposos Salvador Campàs i Maria
Fornols

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del
vespre. Dijous a les 8 del matí. 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
Trobada de Formació:
Llums i ombres del Concili Vaticà II a càrrec de Mn. Joan Torra, en el marc dels
cinquanta anys del Concili. Dijous 7 de novembre a les 9 del vespre
Sala Parroquial Mn. Josep Esteve
Àmbit Solidari: A Càritas necessitem un llit de baranes i una estufa de butà. Si ho
podem oferir us ho agrairem.
Capella del Socós: Durant el mes d’octubre rosari cada dia a les 7 de la tarda.
Confirmació 2013: Dimarts 22 a les 9 del vespre, a la rectoria, reunió dels pares i
padrins dels que es confirmaran el proper dia 16 de novembre.
Preparació a la Confirmació: Els joves que vulguin començar la preparació per a la
Confirmació ens trobarem divendres vinent 25 d’octubre a les 6 de la tarda a la
rectoria.
Enterraments: El dia 17 Maria Martínez Ros de 84 anys d’edat. Antonio Boleda Vila
de 84 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!

Col·lectes dissabte i diumenge......................................................................339,91€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Avui us recordem els altres dos objectius que ens proposem a l’hora de convidar-vos a
participar activament en l’Assemblea Parroquial
Enfortir allò que fem i que ens ajuda a ser comunitat i presència d’Església i de
Jesús en el nostre poble amb la joia que això ens dóna, defugint la lamentació i el
pessimisme. Créixer en els lligams de comunió entre tots els qui formem la
parròquia, per mitjà d’un major coneixement i col·laboració mútues
Arribar a trobar propostes ben concretes d’accions, actituds, iniciatives... que ajudin
a millorar la qualitat de la nostra vida cristiana, la nostra fidelitat a l’Evangeli i l’escolta
atenta del que avui ens diu l’Esperit.

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

