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Ara cal passar de la paraula als fets

Avui us presentem les  conclusions de l’Assemblea Parroquial 2013
curs hem treball en els tres àmbits que ja coneixeu. D’aquest treball en va sortir el  
Document de Síntesi que  va servir per al Plenari de l’Assemblea, celebrat el dia 27 
d’abril a la tarda. Per tant aquestes conclusions són fruit de les diverses aportacions 
fetes i és el que hauríem de posar en pràctica o enfortir d’ara endavant.   
Responen, igual que el treball fet
Formació, Servei als altres 
diferents grups i serveis 
Al setembre, en començar el curs haurem de tenir molt presents aquestes conclusions 
i com que no les podem portar a terme totes i al mateix temps, haurem de pri
més urgents i reforçar aquelles que ja tenim en marxa. Per això ens cal passar de la 
paraula als fets.  
Gràcies a tothom per l’interès i la participació. Seguim construint comunitat!
 

 

Intencions de misses 

Dissabte 14 : Assumpció Salomó

Diumenge 15 : 10h Filo Molas

Divendres 20 : Difunts Família Vilatimó Rufas

Dissabte 21 : Esposos Giol Mas

Diumenge 22 : 10h Joan Puigdollers

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns

vespre. Dijous a les 8 del matí. Diu

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
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Ara cal passar de la paraula als fets   

 

presentem les  conclusions de l’Assemblea Parroquial 2013-14. Durant tot el 
hem treball en els tres àmbits que ja coneixeu. D’aquest treball en va sortir el  

Document de Síntesi que  va servir per al Plenari de l’Assemblea, celebrat el dia 27 
a la tarda. Per tant aquestes conclusions són fruit de les diverses aportacions 

el que hauríem de posar en pràctica o enfortir d’ara endavant.   
igual que el treball fet, als quatre àmbits de la Parròquia: Litúrgia, 

ls altres i Altres serveis de la Parròquia. Cada un d’aquests engloba 

Al setembre, en començar el curs haurem de tenir molt presents aquestes conclusions 
i com que no les podem portar a terme totes i al mateix temps, haurem de pri
més urgents i reforçar aquelles que ja tenim en marxa. Per això ens cal passar de la 

Gràcies a tothom per l’interès i la participació. Seguim construint comunitat!
 

Intencions de misses  

: Assumpció Salomó 

10h Filo Molas. 12h Antònia Vilar i Ramon Codina. Francisco Mataró. 

Difunts Família Vilatimó Rufas 

Esposos Giol Mas 

Joan Puigdollers. 12h Maria  Calm  

Tinguem en compte...  

Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a 

ijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.  

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 
de juny de 2014 

14. Durant tot el 
hem treball en els tres àmbits que ja coneixeu. D’aquest treball en va sortir el  

Document de Síntesi que  va servir per al Plenari de l’Assemblea, celebrat el dia 27 
a la tarda. Per tant aquestes conclusions són fruit de les diverses aportacions 

el que hauríem de posar en pràctica o enfortir d’ara endavant.    
als quatre àmbits de la Parròquia: Litúrgia, 

i Altres serveis de la Parròquia. Cada un d’aquests engloba 

Al setembre, en començar el curs haurem de tenir molt presents aquestes conclusions 
i com que no les podem portar a terme totes i al mateix temps, haurem de prioritzar les 
més urgents i reforçar aquelles que ja tenim en marxa. Per això ens cal passar de la 

Gràcies a tothom per l’interès i la participació. Seguim construint comunitat!

12h Antònia Vilar i Ramon Codina. Francisco Mataró.  

missa a les 8 del 



Vida de la parròquia  

 
 
 
 
47è Pelegrinatge Diocesà a Lourdes : Té lloc aquest dies, d’ahir 
dissabte fins dimecres vinent.  
 
 

 
Enterrament : El dia 13 Ramon Castany i Arimany de 90 anys d’edat 
                                                           
                                                                       Que reposi en la Pau del Senyor! 
 
 
Àmbit solidari . Càritas necessita una rentadora que estigui en bon estat i uns 
caminadors per nen petit. Gràcies.  
 
Celebració Comunitària de la Unció dels malalts : Va tenir lloc el diumenge i dilluns 
passat. Gairebé 90 persones a l’església, a casa o a la residència Sant Gabriel van 
acostar-se a rebre aquest sagrament. Enhorabona! 
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge passat..............................................................330,11€ 
Donatius diversos  ............................................................................................  85,00€  

Moltes gràcies!  
 
 
Mes del Sagrat Cor : Rosari i Mes del Sagrat Cor a la capella del Socós a les 7 de la 
tarda cada dia del mes de juny.   
 
 
Per a pensar  
 
Les Benaurances  
Si algú de nosaltres –ha dit el Papa Francesc– fa la pregunta: “Com es fa per ser un 
bon cristià?’”, aquí trobem la resposta de Jesús que ens diu coses que van a 
contracorrent respecte del que habitualment “es fa en el món”. Feliços els pobres en 
esperit. “Les riqueses –ha advertit el Papa– no ens asseguren res. És més: quan el cor 
és ric, està tan satisfet de sí mateix, que no hi ha lloc per a la Paraula de Déu”.  
Feliços aquells que ploren, perquè seran consolats. Però el món ens diu: la joia, la 
felicitat, la diversió, això és el que és bonic de la vida. No té en compte, no veu el que 
hi ha en una altra part, quan hi ha problemes de malaltia, problemes de dolor en la 
família. El món no vol plorar, prefereix ignorar les situacions doloroses, amagar-les. 
Només la persona que veu les coses com són en realitat i plora en el seu cor, és feliç i 
serà consolada. El consol de Jesús, no el del món. Feliços els pacients en aquest món 
que des del començament és un món de guerres, un món on pertot es discuteix, on 
pertot hi ha odi. I Jesús diu: no guerres, no odi, pau, paciència” ... 

                                       De la Homilia del papa Francesc, del passat dilluns 9 de juny . 

 
 

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


