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Primeres comunitats 
Dimecres vam tenir una segona sessió de formació per adults 
centrada en l’Evangeli de Marc, 
Josep Escós. 
evangelis canònics. 
cate
l’evangelista es dirigia a les primeres comunitats de creients. 
Unes comunitats que experimentaven uns inicis durs i 
dramàtics, però forts en la defensa de la seva fe. Parlaríem 
d’uns cinquanta anys després de la Passió, 
de Crist. 
vinculades a la tradició jueva i d’altres primerenques més 
relacionades amb la cultura grega. Sobretot aquestes darreres 
desconeixien 
del jud

caritat, la solidaritat. Va explicar que els cristians 
àpats, amb gran abundància i varietat d’aliments que compartien entre tots i amb els 
pobres. Uns anys més tard Sant Pau, i va esmentar també, Sant Bernabé, treballarien 
per obrir els  costums cristians 
exclusiva del poble de Déu, i en canvi, els altres 

Intencions de misses 

Dissabte 8 : Pilín Giol Pujalt

Diumenge 9 : 10h Comunitat Parroquial.12h Jaume Curto Fabra i Ramona Jutglar 

Fabregó. 

Dimecres 12 : Julio Acín   

Divendres 14 : Dolors Sala Bou

Dissabte 15 : Pere Espuña (3r Aniv.)

Diumenge 16 : 10h Enric Aregall

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, d

Dijous a les 8 del matí. Diu

Horari de despatx: Dimarts de les 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda

                                           Número 254  /   9 de novembre 

Dimecres vam tenir una segona sessió de formació per adults 
centrada en l’Evangeli de Marc, amb el mestratge de
Josep Escós. Aquest text escrit és tingut pel primer dels 
evangelis canònics. A part d’analitzar estructures i significats 

equètics del text, Escós va comentar també que 
l’evangelista es dirigia a les primeres comunitats de creients. 
Unes comunitats que experimentaven uns inicis durs i 
dramàtics, però forts en la defensa de la seva fe. Parlaríem 
d’uns cinquanta anys després de la Passió, Mo
de Crist. Va remarcar algunes diferències entre la comunitats 
vinculades a la tradició jueva i d’altres primerenques més 
relacionades amb la cultura grega. Sobretot aquestes darreres 
desconeixien els costums més propis del Cristianisme der
del judaisme, però unes i altres compartien l’essencial: la 

caritat, la solidaritat. Va explicar que els cristians primers es reunien i celebraven 
àpats, amb gran abundància i varietat d’aliments que compartien entre tots i amb els 

és tard Sant Pau, i va esmentar també, Sant Bernabé, treballarien 
costums cristians al món nou jueu ja que uns tenien una visió més 

exclusiva del poble de Déu, i en canvi, els altres no en formaven part. 
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: 10h Comunitat Parroquial.12h Jaume Curto Fabra i Ramona Jutglar 

 

Dolors Sala Bou 

ere Espuña (3r Aniv.) 

Enric Aregall.12h Maria Calm. 

Tinguem en compte...  

illuns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

iumenge 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 
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Vida de la parròquia  

Catequesi : Aquest any treballem la preparació del Nadal amb una taller de diorames. 
Cada un dels grups de Comunió i Postcomunió construeixen l’escena del Naixement,   
l’Anunci als pastors i els Reis, amb la col·laboració i el mestratge d’en Norbert Gómez 
que s’ha ofert voluntàriament a ajudar-los. Esperem que un cop acabats els puguem 
exposar i en pugueu gaudir tots. Una manera de fer la catequesi als petits dinàmica, 
visual i participativa tal com demanava també una de les conclusions de l’Assemblea.  
 
Diada Germanor : La celebrem diumenge vinent amb la col·lecta extraordinària a totes 
les misses. Un bon moment per pensar quina és la col·laboració econòmica que cada 
un fa a l’església. Cada vegada hauríem de ser més responsables i conseqüents en 
aquest aspecte. No podem posar a la col·lecta els cèntims d’euro que em fan nosa o 
agafar el sobre i deixar-lo al banc sense res a dins o entregar-lo buit. Sí que ho podem 
fer, però no té massa sentit si som responsables i ens estimem l’església, encara que 
tingui fama  de ser rica. La nostra parròquia s’esforça per ser el màxim de transparent 
en el resultat de les col·lectes i el Full, cada setmana ho publiquem a l’Espurna, així 
com l’estat de comptes de cada any. Les despeses són importants i també us les 
exposem. Aquest any, com ja sabeu, estem treballant en l’adequació de la Sala Museu 
que suposarà una despesa important i properament esperem començar les obres de 
reforma del Centre Parroquial que significarà encara una major despesa. Això a més 
del dia a dia, la calefacció, les despeses ordinàries i de manteniment. Gràcies al 
Consell d’Economia i Patrimoni, aquesta tasca no recau exclusivament sobre el rector 
sinó que  es fa més parroquial i més qualificada.   
   
Col·lectes : Tots Sants i diumenge  .................................................................   452,05€ 
Full i Espurna ...................................................................................................... 56,42€ 
         Moltes gràcies!  
    
Parròquia de Sant Martí de Centelles 
Festa patronal : Dimarts missa a les 11 en honor de Sant Martí. A la sortida Portes 
Obertes per veure les obres de restauració de la sagristia. Coca i beguda per a tots. 
 
Per a pensar   
Aquests dies hem parlat entre nosaltres d’algunes reaccions de companys que ens 
han semblat fora de lloc. Hem reflexionant sobre el tema i creiem que aquesta crisi 
està afectant també a les relacions entre les persones d’una família. Observem que hi 
ha nens, petits, que no poden entendre que hagin passat de menjar cada dia  
llaminadures i que ara no ho poden fer ni una vegada a la setmana, no deuen assimilar 
aquest canvi, i això pot passar amb els que tenien accés a mòbils, tauletes, etc. 
L’ambient familiar tampoc deu ser tant festiu i creiem que és per aquest motiu que els 
nens van empassant-se totes aquestes dificultats a vegades amb indignació. Es cert 
que hi ha molts nens i nenes en altres llocs del món que pateixen encara més 
mancances, però per als que tenim a prop, aquest trencament també és molt dur, no 
deixen de ser nens i els ha de costar molt, veure que uns tenen molt i ells ara, NO. 
Aquestes línies només volen ser un clam per tots  aquests nens a prop nostre que han 
de ser expectants del desnonament de la seva vivenda, de la separació de la seva 
família, de no poder demanar cap cosa, ells també son infants, tenen els seus somnis i 
tenen dret a no deixar de somriure. SIGUEM COMPANYS DE CAMÍ I INTENTEM 
COMPARTIR NO NOMÉS EL PA SINÓ L’AMISTAT I LA COMPANYIA. 
                                                                         Grup Baobab  

 
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . 

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


