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Sigueu valents
Dissabte vinent a la missa de les 8 de vespre 18 joves i dos adults
rebran el sagrament de la Confirmació. Presidirà la celebració el Bisbe
Romà. És una ocasió que no passa sovint i que val la pena que
acompanyem i hi siguem presents, tant pel que suposa de suport als
que es confirmen com per fer nostre un esdeveniment parroquial que
és motiu de joia per a tota la comunitat. Per tant, encara que no sigueu
especialment amics o familiars dels qui es confirmen, comptem amb
vosaltres!
Felicitem els confirmands i agraïm als pares i padrins el seu
acompanyament. També a les catequistes que han fet camí amb ells
durant tot el temps de preparació. Moltes gràcies!
A vosaltres aquestes paraules del papa Francesc:
“ Mantingueu-vos estables en el camí de la fe amb una ferma esperança en el Senyor.
Aquí hi ha el secret del vostre camí. Ell ens dóna la força per caminar contra corrent.
Ho sentiu bé, joves, caminar contra corrent. Això fa bé al cor, però s’ha de ser valent
per anar contra corrent i Ell ens dóna aquesta força.”

Intencions de misses
Dissabte 9: Concepció Simón i Josep Codina
Diumenge 10: 10h Josep M. Relats i Ruaix. 12h Joan Casanovas
Dimecres 13: Esposos Pilar i Julio
Dijous 14: Dolors Sala i Bou
Divendres 15: Rosa Pujal i Ollich
Dissabte 16: Pere Espuña Font (2n Aniv.)
Diumenge 17: 10h Comunitat Parroquial . 12h Maria Calm Preseguer

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del
vespre. Dijous no hi ha missa. Diumenge a les 10 i a les 12.
Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
Càritas Parroquial: Dijous de 5 a 8 de la tarda

Vida de la parròquia

Hem començat ja el treball amb els diferents grups de la Parròquia i amb persones que
no participen habitualment de les celebracions i activitats parroquials. A partir d’avui
trobareu també les enquestes per als que no esteu en cap grup i vulgueu donar-nos la
vostra resposta. Són preguntes indicatives que podeu ampliar segons vulgueu. La
darrera és totalment oberta. Les respostes les podreu deixar a les bústies –ja estan
indicades- que trobareu a l’entrada a l’església. Teniu tot aquest mes per participar-hi
i,si convé, podem allargar el termini. No deixeu de dir-hi la vostra. Moltes gràcies.
Àmbit solidari: Una màquina de cosir, un mitjà per guanyar-se la vida una persona.
La necessitem, si la podeu oferir, digueu-ho. Moltes gràcies.
Recordeu també que a Càritas necessitem voluntaris per col·laborar en la Campanya
de recollida d’aliments el dissabte dia 30 de novembre (matí o tarda) i el diumenge dia
1 de desembre (matí). Per oferir-vos truqueu al telèfon 93 881 27 67 o bé
caritascentelles@gmail.com
Confirmació: Divendres a les 6 de la tarda Celebració del Perdó per als que es
confirmen l’endemà.
Preparació Missa Familiar: Dimarts a ¼ de 7 de la tarda. La celebrarem el 24 de
novembre a les 12 del migdia.
Enterrament: El dia 3 Francesc Garriga i Valldeuriola de 94 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Col·lectes: Dissabte i diumenge passats ...........................................................358,51€
Moltes gràcies!

Parròquia de sant Martí de Centelles
Demà dilluns, festa de Sant Martí, a les 11 missa en honor del sant patró. A la sortida
coca i beguda per a tots. Bona Festa Major!
Donatiu pel Domund: 10 €. Moltes gràcies.

Per a pensar
“Una certesa: Déu *esta en la vida de cadascuna de les persones
Els que busquen sempre solucions disciplinàries, els que tendeixen exageradament a
la “seguretat” doctrinal, els que busquen obstinadament recuperar el passat perdut,
tenen una visió estàtica i involutiva. I d'aquesta manera la fe es converteix en una
ideologia entre totes les altres. Jo tinc una certesa dogmàtica: Déu està en la vida de
cada persona hagi estat un desastre, encara que estigui desfeta pels vicis, per la
droga, o qualsevol altra cosa. Déu està en la seva vida. Podem i hem de buscar-lo en
cada vida humana. Encara que la vida d'una persona sigui un terreny ple d'espines i
d'herbes, sempre hi ha un espai en què la bona llavor pot créixer, cal confiar en Déu.
L'Església no s’ha de reduir a una petita capella que pot contenir solament a un petit
grupet de persones seleccionades . No hem de reduir el sentit de l'Església Universal
a un niu protector per a la nostra mediocritat”
Paraules del nostre Papa Francesc.
Grup Baobab
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.com. I ara també amb el domini
.cat (www.parroquiadecentelles.cat)

