
 
Diumenge 4 de Pasqua / A                                                   Número 228 / 11 de maig de 2014 
 
Els voluntaris de Càritas Parroquial  

Càritas Parroquial de Centelles fa suport i ajuda a 
persones individuals i famílies que ho necessiten. Gràcies 
a molts voluntaris aquesta tasca es pot tirar endavant. És 
el braç de la caritat de l’Església que tota comunitat 
cristiana ha de tenir i en aquest moment  és més 
necessari que mai, degut a la precarietat laboral, 
econòmica i social que es viu a casa nostra. El 

repartiment d’aliments a famílies, el suport escolar i l’acompanyament a la gent gran 
són tres exemples d’aquest servei que fan els voluntaris de Càritas. I és per atendre 
aquest darrer servei que necessitem una persona voluntària que pugui dedicar, durant 
un mes, 1 hora i mitja, un dia a la setmana, a acompanyar a una persona gran que viu 
sola a casa. Es tracta d’una suplència durant un mes, és ben poc. Si algú pot oferir 
aquest temps per fer el servei que necessitem un agrairem que ho comuniqueu als 
responsables de Càritas o a la Parròquia:  93 881 10 32.  
Gràcies una vegada més per la vostra  generositat.   

 

Intencions de misses  

Dissabte 10: Família Ribé Portet 

Diumenge 11 : 10h Josep M. Relats i Ruaix. 12h Neus Costa i Casanovas (1r Aniv.)  

Dissabte 17: Família Mas Sayós 

Diumenge 18 : 10h Comunitat Parroquial  12h Família Mirambell Abancó  

 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Dilluns, dimarts i dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Dijous a les 8 del matí. 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 

 
Mes de Maig : Rosari i Mes de Maria a la capella de Sant Antoni a les 5 de la tarda i a 
la Capella del Socós a les 7 de la tarda.   
 
 
Enterrament : El dia 5 Enriqueta Eres Bertran de 81 anys d’edat.    
                                                                                 Que descansi en la Pau de Déu! :  
 
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge passat..............................................................290,56€  
Donatiu ...................................................................................................................55,00                                                                                                        
 
                                                                                        Moltes gràcies!  
 
 
Càritas : Necessita un voluntari /a que disposi d’una hora i mitja un dia a la setmana 
per acompanyar a una persona gran a fer la compra.  Si podeu fer aquest servei, 
comuniqueu-nos-ho. Tel 93 881 10 32 Moltes gràcies.  
 
Catequesi : Encetem ja la recta final de la catequesi d’aquest curs. El 19 i 20 de maig 
farem les darreres sessions amb els grups de nens i nenes de la Catequesi Familiar i 
el dissabte 24 de maig  a la tarda la trobada final de curs de Catequesi Familiar amb 
pares, catequistes i infants a Sant Antoni.  
El dilluns 26 i dimarts 27 seran els darrers dies de Catequesi pels grups de 2n curs. A 
partir de diumenge vinent aniran celebrant la Primera Comunió  
 
Cap a un nou Pla Diocesà de Pastoral : Si voleu, podeu agafar el full que el Bisbat 
ens fa arribar i respondre les qüestions de cara al nou Pla Diocesà de Pastoral.  
 
 
Per a pensar  
 
Repassant les notícies d’aquests dies, veiem que la violència domina les pàgines dels 
diaris. Des de l’intent d’assassinat d’una professora pels seus alumnes, fins el segrest 
d’aquestes 200 nenes  de Nigèria. Només podem sentir certa por, por a anar perdent 
la tendresa, i sembla que en lloc del diàleg que tant ens diuen els grans que hem de 
fer servir, resulta que en aquestes  accions no es això el que detectem. 
Avui Jesús ens adverteix que hi ha moltes portes, o camins podríem dir, per seguir 
construint la nostra vida, però ens diu molt clarament que només una és la que val, 
aquella en que Pastor i ovelles es reconeixen. En tot moment el seu relat està ple 
d’amor, d’entrega, de companyia, de preocupació perquè el seu ramat pugui ser feliç.                                                                                              
Ens preguntem per què poden haver-hi persones que s’empenyin a sembrar la por i 
l’angoixa. Que  malament deuen estar per no poder gaudir de les rialles dels infants i 
dels somnis dels joves!  Voldríem poder donar una solució, una esperança, però 
només se’ns ocorre que Jesús parla del ramat no de borregada, com a vegades volen 
fer-nos creure. Només ens falta encertar la vertadera Porta. 
           
                                                            Grup Baobab  
  
 

 
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . També amb el domini .com 
(www.parroquiadecentelles.com)  


