
Diumenge 21 de durant l’any /A

LA CONFESSIÓ DE FE DE PERE 

petits i els pobres. La nostra manera de viure ha de ser reflex de la manera de viure 
del Crist, que dóna la vida a la creu però sap que de la creu en surt Vida, Resurrecció , 
Pasqua. Per això el cristià ha de ser un home d’esperança
Jesús tenia: fe i esperança van juntes, són dues cares de la mateixa realitat.
convenç no són les paraules sinó els fets de vida.
 

 

Intencions de misses 

Dissabte 23 : Francisco Reixach Collell

Diumenge 24 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Carme Bellavista i Francisco Font 

Dilluns 25 : Anna Roca Cruells i Tomàs Lloret Llorca 

Dimarts 26 :  Família Torán Aguilar

Divendres 29 : Josep M. Relats Ruaix (2n Aniv.) Rosita Pujal

Dissabte 30 : Família Espuña Font

Diumenge 31 : 10h Ramona Preseguer i Segimon Calm

Ramona Cruells    

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns

vespre. Dijous a les 8 del matí. Diu

Horari de despatx: Dimarts de les 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda
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LA CONFESSIÓ DE FE DE PERE  
Pere no defuig la pregunta de Jesús. 
L’evangeli avui ens convida a respondre
també cada un de nosaltres, com
ho ha fet i ho fa al llarg de la seva vida. Aquí 
en teniu un exemple:   
 
Creure en Déu vol dir fer com Jesús
present i actiu en els fets que passen, en les 
persones que ens trobem, especialment els 

petits i els pobres. La nostra manera de viure ha de ser reflex de la manera de viure 
del Crist, que dóna la vida a la creu però sap que de la creu en surt Vida, Resurrecció , 

à ha de ser un home d’esperança, ha de tenir l’esperança que 
Jesús tenia: fe i esperança van juntes, són dues cares de la mateixa realitat.
convenç no són les paraules sinó els fets de vida. 

Intencions de misses  

: Francisco Reixach Collell 

: 10h Comunitat Parroquial. 12h Carme Bellavista i Francisco Font 

Anna Roca Cruells i Tomàs Lloret Llorca  

:  Família Torán Aguilar 

: Josep M. Relats Ruaix (2n Aniv.) Rosita Pujal Ollich 

amília Espuña Font 

Ramona Preseguer i Segimon Calm. 12h Esposos Andreu Coll i 

Tinguem en compte...  

Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a 

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

Dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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pregunta de Jesús. 
L’evangeli avui ens convida a respondre-la 

com molta gent 
ho ha fet i ho fa al llarg de la seva vida. Aquí 

vol dir fer com Jesús : estar 
actiu en els fets que passen, en les 

persones que ens trobem, especialment els 
petits i els pobres. La nostra manera de viure ha de ser reflex de la manera de viure 
del Crist, que dóna la vida a la creu però sap que de la creu en surt Vida, Resurrecció , 

tenir l’esperança que 
Jesús tenia: fe i esperança van juntes, són dues cares de la mateixa realitat. El que 

: 10h Comunitat Parroquial. 12h Carme Bellavista i Francisco Font   

Esposos Andreu Coll i 

missa a les 8 del 



 
 
 
Vida de la parròquia 

Despatx parroquial. Horari d’estiu : Els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Enterraments : El dia 17 Julia Barbero López de 89 anys d’edat. El dia 20 Joan 
Iglesias Rabeya de 88 anys. El dia 21 Antonio Capel Najar de 60 anys.   
                                    Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Bateig : Janna, M. Mercè, Lluïsa  Padrosa i Camps, filla de Jordi i Anna. Van ser 
padrins Jordi Camps i Sara Padrosa.  
                                                 Benvinguda a la comunitat parroquial!  
 
Sortida a la Cartoixa de Montalegre i Mataró : És  
dijous. Hora de sortida: les 9 del matí a la Plaça dels 
Àngels. Calçat adequat. Tornada entorn de les 8 de la 
tarda. Avui és el darrer dia per inscriure’s. El preu inclou 
el viatge, el dinar i les visites.  
Dilluns 25 a les 9 del vespre a la Sala Mn Josep  
Esteve :  Reportatge audiovisual de Carles Mongay de la 
sortida a Escaladei feta el 5 de setembre de 2013.  
Tothom hi és convidat.                                                                   (Foto: http://cartoixamontalegre.net/) 
 
Tómbola de la Solidaritat. Mans Unides l’inaugura dimecres a les 8 del vespre. 
Aquest any és al Passeig, on hi havia el Banc Barclays. Us hi esperem per ajudar-nos 
a finançar els projectes d’enguany. Bona Festa Major! 
 
Dinar de germanor. Arrossada popular : Dissabte vinent a 2/4 de 2 de la tarda a la 
Sagrera. Cal portar plat i coberts. Fins dimarts podeu apuntar-vos-hi.  
 
Col·lectes: Festa de l’Assumpció .....................................................................288,80€ 
                   Dissabte i diumenge darrers .......................................................   373,02€     
Full i Espurna ....................................................................................................   57,70€  
Donatius : ...........................................................................................................   50,00€ 
        Moltes gràcies!  
Per a pensar  
 
El bisbe, pare i pastor (C. Vaticà II. Decret Chris tus Dominus, núm. 16) 
Amb dolor llegim aquests dies diverses mostres de descontentament en diòcesis del 
País Basc. Concretament la de 96 capellans donostiarres que han fet arribar al bisbe  
la seva reflexió - denúncia perquè veuen la situació de la diòcesi de San Sebastián 
cada vegada més “penosa” ,diuen. Comparen la forma d’actuar del Papa Francesc 
amb la del seu bisbe Mons. Munilla i la veuen molt diferent.  
Creuen que el bisbe considera la diòcesi com un “feudo suyo” ja que actua com si fos 
l’únic que pot fer el que vol i com vol. També creuen que ignora el que s’ha fet en la 
pastoral diocesana abans de la seva arribada, remarquen la lleugeresa en els 
nomenaments i trasllat de capellans, portant a la diòcesi capellans i ordes religioses  
de fora, sense consultar, diuen,  al Consell Presbiteral. Uns fets que indiquen manca 
de col·legialitat i corresponsabilitat i que fan que la desconfiança mútua vagi creixent i 
la diòcesi es vagi desfigurant. Podeu llegir-ho a: www.religiondigital.es .  
Es tracta d’un bisbe del País Basc o d’un altre indret, que lluny està aquesta manera 
d’actuar pastoral del que demana el Concili Vaticà II: El bisbe ha de considerar com a 
fills i amics els sacerdots, per tant, disposat a escoltar-los  i a tractar-los amb 
confiança, mirant de promoure  el treball pastoral conjunt a tota la diòcesi. 

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

(www.parroquiadecentelles.com)  


