
Diumenge 29 de durant l’any 

Fonts místiques 

fundar nombrosos monestir
Descalces. I segurament no faltaran referències i revisions a la seva  tasca lloable 
d’escriptora castellana, pels seus textos místics: “Camino de pe
“Conceptos del amor de Dios” i “El castillo interior”. També va escriure poesia. 
característic el seu estil directe i passional.  La seva figura i acció recorda bastant la 
d’Hildegarda de Bingen, però cinc
proclamada Doctora de l’E
en ocupar aquesta distinció.    
 

Intencions de misses 

Dissabte 18 : Esposos Giol Mas

Diumenge 19 : 10h Teresa Calm i Pere Calm. 12h Maria Calm 

Dilluns 20 : Esposos Antonio Minguet i Ventura Mayoral 

Dimarts 21 : Esposos Antoni Puig i Assumpció Pujol

Dijous 23 : Família Torán Aguilar 

Divendres 24 : Miquel Vilatimó i Costa

Dissabte 25 : Família Vall·llovera Roca 

Diumenge 26 : 10h Josep M. Relats i Ruaix.
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Aquests dies estem posant l’accent en 
començat la catequesi d’infants, adolescents i joves 
també els adults tenen el seu curset d’introducció a 
l’Evangeli. Precisament el proper dimecres tindrem  la 
primera sessió pràctica entorn d’uns versets del
Marc. Però hom, si vol, encara pot anar més enllà amb la 
lectura dels textos escrits per sants i doctors de l’
D’alguna manera aquests constitueixen les nostres fonts, 
com a creients i també com a europeus. El passat dia 15 
d’octubre, precisament començava la celebració del 
cinquè centenari del naixement de Santa Teresa de 
Jesús. Commemoració que s’allargarà tot un any.  Santa 
Teresa va néixer a Àvila, el 28 de març de 1515.  
Segurament alguns la recordaran per la seva tasca de 
reformadora de l’orde de les carmelites, que la portà a 
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Tinguem en compte...  

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, 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  

Domund : Avui el celebrem. Les col·lectes de les misses per a les Missions. 
 
Consell de Pastoral : Reunió dilluns a 2/4 de 9 del vespre. Començarem amb una 
estona de pregària a l’església, oberta a tothom.  
 
Estudi d’evangeli. Taller Nou Testament : Dimecres 22, de 21h a 22h a la rectoria.   
 
Confirmació: Els que vulgueu preparar-vos per a la Confirmació ens trobem aquest 
dimecres dia 22 a les 18.15h als locals de la rectoria.  
 
Capella del Socós : Durant el mes d’octubre rosari cada dia a les 7 de la tarda. 
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge darrers .......................................................   290,11€  
Full i Espurna : ...................................................................................................   65,13€  
Donatiu ..............................................................................................................    70,00€ 
                                      
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
Enterrament : Agustí Basagaña i Roqué de 73 anys d’edat.   
    Que descansi  en la Pau del Senyor! 
 
Per a pensar  
 

Vaig dir tremolós al sol ponent: Parla'm de Déu! 
El sol es colgà sense dir-me res. 
I el somni es convertí en realitat. 

L'endemà al matí, 
quan jo obria la finestra, 

el sol ja m'esperava somrient. 
Vaig dir a l'ametller: Parla'm de Déu! 

I l'ametller florí. 
Vaig dir a la font: Parla'm de Déu! 

I l'aigua brollà. 
Vaig dir a la natura: Parla'm de Déu! 
I la natura es va cobrir de bellesa. 

Vaig dir al meu fill: Parla'm de Déu! 
I l'infant em va dir: Parla-me'n tu. 

Vaig dir al meu pare: Parla'm de Déu! 
I ell se'm quedà mirant i estimant. 

Vaig dir a la meva mare: Parla'm de Déu! 
I la mare em va fer un petó. 

                                                                                                     Miquel Estradé   (continuarà) 
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . 

També amb el domini .com (www.parroquiadecentelles. com)  


