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El cristianisme, que està arrelat en la tradició bíblica, 
esdeveniments quotidians de la vida. Els jueus i després els cristians senten l’actuació 
de Déu no com una casualitat, sinó que 
arriba a la seva plenitud amb la redempció de Jesús.
la redempció i es realitza el misteri de la salvació avui i ara. 
El calendari litúrgic segueix  l’ordre cronològic de la vida de Crist, es comen
l’Advent,després Nadal, Epifania, Baptisme de Jesús, i el temps ordinari, que no  
dir que no sigui important
Com diu el Concili Vaticà II
a cap altra solemnitat, a no ser que realment sigui de gran import
diumenge  és el fonament i el nucli de tot l’any litúrgic .”
El calendari litúrgic no prescindeix del calendari anual, sin
seu marc, per això celebrem 
exemple la solemnitat de la Pasqua i les celebracions relacionades amb ella: 
Quaresma, Pentecosta, Ascenció, Corpus.
cada any canviï de data és per la relació que té 
diumenge després de la primera lluna plena de primavera.
Diumenge vinent començarem l’Advent i estrenarem un nou any litúrgic. 
 

Intencions de misses 

Dissabte 23 : Carlos Fernández López

Diumenge 24 : 10h Família Calm Preseguer. 12

Dilluns 25 : Esposos Josep Espuña i Pepita Vila

Dimarts 26 : Família Toran Aguilar

Dimecres 27 : Oleguer Font Suñer (1r Aniv.)

Dijous 28 : En acció de gràcies

Divendres 29 : Maria Fuentes Jurado (11è

Dissabte 30 : Esposos Josep Soriano i Dolors Barrera

Diumenge 1 :  10 h Ramon Llohis. 12 h Família Calm Preseguer

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses:  Dilluns

vespre. Dijous a les 8 del ma

Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
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CALENDARI  LITÚRGIC 
que està arrelat en la tradició bíblica, descobreix Déu  en els 

esdeveniments quotidians de la vida. Els jueus i després els cristians senten l’actuació 
de Déu no com una casualitat, sinó que el reconeixen present i guiant la història, que 
arriba a la seva plenitud amb la redempció de Jesús. És en la litúrgia que s’actualitza 
la redempció i es realitza el misteri de la salvació avui i ara.  
El calendari litúrgic segueix  l’ordre cronològic de la vida de Crist, es comen
l’Advent,després Nadal, Epifania, Baptisme de Jesús, i el temps ordinari, que no  
dir que no sigui important, ja que cada diumenge celebrem la resurrecció de Crist.  
Com diu el Concili Vaticà II:  “El diumenge és la festa primordial. No s’ha d’a
a cap altra solemnitat, a no ser que realment sigui de gran importà
diumenge  és el fonament i el nucli de tot l’any litúrgic .” 
El calendari litúrgic no prescindeix del calendari anual, sinó que està situat dintre el 

això celebrem unes festes sempre en la mateixa data, i d’altres no
la solemnitat de la Pasqua i les celebracions relacionades amb ella: 

costa, Ascenció, Corpus... El motiu que fa que la Pasqua cristiana 
és per la relació que té amb la Pasqua jueva 

primera lluna plena de primavera. 
Diumenge vinent començarem l’Advent i estrenarem un nou any litúrgic. 
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Vida de la parròquia 

 

Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia. 

Catequesi familiar : Aquesta setmana trobada de pares i mares, dilluns o dimecres. 

 
Continua el treball dels diferents grups de la Parròquia i de les persones que no 
participen habitualment de les celebracions i activitats parroquials. També tots els que 
vulgueu donar-nos la vostra resposta trobareu les enquestes al cancell de l’església. 
Són preguntes indicatives que podeu ampliar segons vulgueu. La darrera  és totalment 
oberta.  Les respostes les podreu deixar a les bústies que trobareu a l’entrada a 
l’església, ja estan indicades. No deixeu de dir-hi la vostra. Moltes gràcies.  
 
Àmbit solidari : Necessitem 2 llits de 90 cm.  
 
Campanya de recollida d’aliments : Fins el dia 1 de desembre. Podeu deixar-los 
també als coves que trobareu a l’entrada a l’església. Moltes gràcies.   
 
Capella del Socós : Dissabte 30 comença la novena a la Immaculada a les 7 vespre. 
 
Enterrament:  El dia 18 Anna Serra i Canet de 80 anys d’edat.                                                                                  

Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lecta Germanor  ..........................................................................................421,66€ 
                                                                                                        Moltes gràcies!                                           
 
Per a pensar  
 
 
El catecumenat 
Els Bisbes de Catalunya en el document que avui fan públic ens diuen això:  
 
L’encara recent institució del catecumenat a les nostres diòcesis dóna els primers 
fruits, si bé queden molts passos a fer per tal que estigui plenament integrat en la 
nostra pastoral. Cada catecumen és un estímul per a  la comunitat que l’acull.  
La pràctica del catecumenat, pensada per encaminar els adults  i joves  que desitgen 
ser cristians, pot renovar la nostra manera de transmetre la fe i la mateixa acció 
pastoral. Ens convida a partir sempre de la realitat de cada persona  i ens insta a 
establir itineraris diversificats segons les necessitats d’aquell que truca a la porta 
demanant la fe. El catecumenat, fins ara una experiència excepcional, ha d’anar 
passant a ser un moment exemplar, significatiu i ca rregat de futur en l’estil 
pastoral de les nostres comunitats.   
 
Us convidem a l’ acolliment d’en Sergi  Forner Resina  
diumenge vinent  1 de desembre a la missa de 10.  

 
 
 
 

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


