
 
Diumenge 31 de durant l’any / C                                   Número 201 / 3 de novembre de 2013 
 
Els sants ahir i avui   
 

Fa uns dies m’arribava un text atribuït al papa Francesc que volia compartir amb 
vosaltres aquests dies de Tots Sants. La traducció al català és personal i diu més o 
menys això:  
“Necessitem sants sense vel, sense sotana. Necessitem sants amb texans i 
esportives. 
Necessitem sants que vagin al cinema, escoltin música i passegin amb els seus amics. 
Necessitem sants que col·loquin Déu en primer lloc i que destaquin a la Universitat. 
Necessitem sants que busquin temps per resar cada dia i que sàpiguen enamorar-se 
en la puresa i la castedat o que consagrin la seva castedat. 
Necessitem sants moderns, del segle XXI amb una espiritualitat inserida en el nostre 
temps. 
Necessitem sants compromesos amb els pobres i els necessaris canvis socials. 
Necessitem sants que visquin en el món, se santifiquin en el món i que no tinguin por 
de viure en el món.  
Necessitem sants que  beguin Coca-Cola i mengin hot-dogs, que siguin internautes i 
que escoltin iPod. 
Necessitem sants que estimin l’Eucaristia i que no tinguin vergonya de prendre una 
cervesa i una pizza amb els amics el cap de setmana. 
Necessitem sants a qui agradi la música, el teatre, el cinema, la dansa, l’esport. 
Necessitem sants sociables, oberts, normals, amics, alegres, companys. 
Necessitem sants que estiguin en el món i que sàpiguen assaborir les coses pures i 
bones del món, però sense ser mundans. 
Aquests hem de ser nosaltres!” 
 

Intencions de misses  

Dissabte 2 : Pilín Giol Pujalt 

Diumenge 3 : 10h Família Calm Preseguer.12h Esp. Carme Bellavista i Francisco Font 

Dilluns 4 : Carles Boleda i Vila 

Dissabte 9 : Concepció Simón i Josep Codina 

Diumenge 10 : 10h  Josep M. Relats i Ruaix. 12h Joan Casanovas  
 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dissabte missa 

a les 8 del vespre. Divendres Festa de Tots Sants 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 

 
Càritas: Reunió dimarts a les 9 del vespre.   
 
 
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 a la Sala 
Parroquial Mn. Josep Esteve.  
 
 
Confirmació : Divendres a les 6 de la tarda reunió amb els que es confirmen 
properament per acabar de preparar la celebració de la Confirmació del dia 16 de 
novembre .  
 
 
 
Defunció : El dia 27 Anna Parareda i Serra de 54 anys d’edat. La celebració exequial 
va tenir lloc el dia 30.  
                                                           Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
 
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge passats .........................................................316,19€ 
Donatiu : ............................................................................................................   50,00€  
 
                                                                                                                Moltes gràcies! 
 
 
Per a pensar  
 

 
 

CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS DE 
CENTELLES 

          Del 18 de novembre a l’1 de desembre   
                                   
 
NECESSITEM VOLUNTARIS 
 
Per estar una hora i mitja a la porta dels supermercats Bonpreu o Dia repartint 
programes per convidar la gent a col·laborar en la Campanya el dissabte dia 
30 de novembre (matí o tarda) i el diumenge dia 1 d e desembre (matí). 
Per oferir-vos truqueu al telèfon 93 881 27 67 o bé caritascentelles@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

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


