
Diumenge XXVIII de durant l’any
 
Siguem llums d’esperança

que val es la puresa dels sentiments, que 
paraules o amb propòsits 
sense condicions: t’estimo tal com ets, amb les teves mancances i amb les meves, 
amb les teves idees i amb les meves, amb el teu dolor i amb el meu, amb la teva joia i 
amb la meva. Així podem fer el camí 
Jesús no ens deixarà mai i que sempre està 
Siguem llums d’esperança, i treballem per anul·l
ser més per poder dominar, les ganes d’obtenir més diners per estar per sobre dels 
altres, i així aconseguir que la CONCÒRDIA, 
                                                        
 
 
Intencions de misses 

Dissabte 10 : Família Xuriach Criach    

Diumenge 11 : 10h Família Calm

Dilluns 12 : 20h Pilar Fraxanet

Dimarts 13 : Esposos Baltasar Giol i Antònia Minguet 

Dimecres 14 : Ànimes   

Dijous 15 : Francisco Mataró

Divendres 16 : Esposos Baltasar Giol i Antònia Minguet 

Dissabte 17 : Família Giol Mas

Diumenge 18 : 10h Josep M. Relats Ruaix. 12 h. Maria 
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Siguem llums d’esperança  
Avui les lectures ens fan aprofundir 
importància de la saviesa, però entesa no 
com a superintel·ligència, sin
nosaltres diríem, sentim comú, humanitat, 
respecte, confiança i pensem que tot això 
junt es converteix en enteniment.
Però sembla ser que no hem entès aquest 
missatge que Jesús ens va anar predicant 
durant la seva vida pública.
Ens va posar molts exemples: que el que 
es faci petit, humil, serà exalçat, que el 

que val es la puresa dels sentiments, que és necessari no embolicar
 hipòcrites, s’ha d’anar de cara, mirant als ulls, i estimant 

t’estimo tal com ets, amb les teves mancances i amb les meves, 
amb les teves idees i amb les meves, amb el teu dolor i amb el meu, amb la teva joia i 
amb la meva. Així podem fer el camí per llarg o dolorós que sigui, perquè sabem que 

mai i que sempre està al nostre costat. 
Siguem llums d’esperança, i treballem per anul·lar del nostre fer de cada dia, 
ser més per poder dominar, les ganes d’obtenir més diners per estar per sobre dels 
altres, i així aconseguir que la CONCÒRDIA, pugui abraçar-se amb la PAU
                                                                                                                     

Intencions de misses  

: Família Xuriach Criach     

: 10h Família Calm. 12h Comunitat Parroquial  

: 20h Pilar Fraxanet  

: Esposos Baltasar Giol i Antònia Minguet   

: Francisco Mataró 

Baltasar Giol i Antònia Minguet   

Giol Mas     

Josep M. Relats Ruaix. 12 h. Maria Calm  
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Avui les lectures ens fan aprofundir en la 
la saviesa, però entesa no 

perintel·ligència, sinó com, 
sentim comú, humanitat, 

i pensem que tot això 
junt es converteix en enteniment. 

em entès aquest 
missatge que Jesús ens va anar predicant 
durant la seva vida pública. 
Ens va posar molts exemples: que el que 

serà exalçat, que el 
s necessari no embolicar-los amb falses 

ls ulls, i estimant 
t’estimo tal com ets, amb les teves mancances i amb les meves, 

amb les teves idees i amb les meves, amb el teu dolor i amb el meu, amb la teva joia i 
dolorós que sigui, perquè sabem que 

del nostre fer de cada dia, el voler  
ser més per poder dominar, les ganes d’obtenir més diners per estar per sobre dels 

se amb la PAU. 
                                                             Grup Baobab 



Tinguem en compte... 

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

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

Despatx parroquial : Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda  

 

Vida de la parròquia  

 
Catequesi de Comunió : Dimarts comencen els grups de Catequesi de 2n curs a ¼ de 
6 fins a ¼ de 7 de la tarda.    
 
Confirmació: Els que han nascut al 2001 o abans i vulguin preparar-se per rebre la 
Confirmació poden inscriure’s a la parròquia o trucar al 93 881 10 32. Divendres  dia 
16, a les 6 de la tarda, ens trobarem a la rectoria.    
  
Diumenge vinent . A les 11 Missa a la Residència Sant Gabriel. 
 
Capella del Socós : Durant el mes d’octubre rosari cada dia a les 7 de la tarda. 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................315,23€ 
Full i Espurna .......................................................................................................44,65€ 
        Moltes gràcies .  
 

 
Per a  pensar  
 
Us hi convidem 
De nou encetem la celebració de la Missa Jove. Veureu que aquesta vegada no hem 
fet ni cartells ni mural. Hem cregut que seria una bona idea donar-vos a tots un punt 
de llibre. Un punt de llibre per iniciar el camí del nou curs. Tenim el costum de revisar 
la nostra vida i intentar posar-nos una fita per aconseguir. 
Doncs aquí està la nostra proposta: en aquest punt de llibre juguem amb els colors, els 
grans colors que la natura ens ofereix i que el  Papa Francesc en la seva encíclica ens 
ha fet copsar amb més força. A la part de darrere del punt trobareu una petita 
consigna que creiem que serà molt positiu posar-la en pràctica. 
Últimament ens hem vist envoltats per diversos successos poc agradables. Sembla 
que l’egoisme, la supèrbia i els diners són més importants que les persones. Per això 
creiem que nosaltres hem de contrarestar aquests fets ESSENT LLUM 
D’ESPERANÇA. Això és el que us demanem, iniciar el curs amb aquesta consigna. I si 
voleu, podeu apuntar el vostre  propòsit per poder-lo fer realitat. I diem que l’apunteu 
perquè tothom ho pensa en un moment de vehemència, però si ho tenim escrit ens 
serà més fàcil recordar el que ens havíem proposat. 
 
Grup Baobab  

 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 
I també amb el domini .com  


