
 
Diumenge 33 de durant l’any / C                                            Número 359 / 13 de novembre de 2016 

S’acaba l’Any Sant de la Misericòrdia  
 

Però no s’ha d’acabar viure la misericòrdia, sinó fer-la nostra cada 
vegada més. Va ser una bona idea del Papa Francesc dedicar aquest 
any sant a la Misericòrdia, des del primer diumenge d’Advent de l’any 
2015 a la Festa de Crist Rei del 2016, que celebrarem diumenge vinent. 
Hem tingut un temps llarg per pensar-hi i ara hem de preguntar-nos si 
ens ha ajudat a créixer en actitud de misericòrdia, si ens hem parat, com 
el bon samarità, a acollir, escoltar i acompanyar algú durant aquest 
temps, si el nostre cor s’ha estovat una mica davant les necessitats de 
l’altre i si ens hem sentit estimats i perdonats per aquest Déu que és ric 
en misericòrdia, més enllà de les Portes Santes que aquest any hem 

estat convidats a passar i de les indulgències que podíem guanyar.  
A nivell parroquial hi ha hagut tres activitats importants que hem portat a terme en motiu de 
l’Any de la Misericòrdia: la xerrada quaresmal que  va fer  el P. Lluís Victori S.J. missioner de 
la misericòrdia, el dia 26 de febrer per a tot l’arxiprestat; les 24 hores de pregària a la Capella 
del  Socós el 4 i 5 de març, i el cicle de cinema que encara continua. La propera projecció 
serà el divendres  25 de novembre a les 9 del vespre amb la pel·lícula Truman, dirigida per 
Cesc Gay. Això sense oblidar totes les referències que hem anat fent a l’Espurna i a les 
celebracions, a les homilies i les pregàries dels fidels.   
Acabat l’Any de la Misericòrdia començarem l’Advent i volem que aquest sigui l’Advent dels 
sentits, perquè a través de la mirada, l’oïda, el tacte, l’olfacte i el gust, descobrim el que 
necessita l’altre i obrim el nostre cor per ajudar-lo.  
 

Intencions de misses 

Dissabte 12: Lluís Calm i Ramona Padrisa. En acció de gràcies.  

Diumenge 13: 10h Pere Espuña (5è Aniv.) 12h Martí Morell Mas 

Dilluns 14: Dolors Sala Bou 

Dimarts 15: Julio Acín (11è Aniv.)  

Dimecres 16: M. Dolors Dorca  

Dijous 17: Agustí Vallduriola  

Dissabte 19: Josep Carreras i Antònia Calm  

Diumenge 20: 10h Carme Cabré. Enric Aregall. 12h Maria Calm  



Tinguem en compte... 

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

matí. Divendres Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre. Diumenge misses a  

les 10 i a les 12 del matí. 

Despatx parroquial . Horari d’hivern: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

 

Vida de la parròquia 

Consell Pastoral: Dissabte de les 10 del matí a la1 del migdia a la Casa d’Espiritualitat 
d’Hostalets de Balenyà.   
   
Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi de Confirmació: Divendres a les 4 de la tarda. 
 
Càritas parroquial de Centelles. Us convidem a la xerrada informativa "El Centre de 
Distribució d'Aliments de Centelles: un servei d'acollida i ajuda a les famílies". La xerrada 
tindrà lloc el proper dijous 17 de novembre de 2016 a les 9h del vespre a la Sala de Vidre del 
Casal Francesc Macià. 
El diumenge 20 de novembre, d'11 a 1h, us convidem a visitar aquest nou servei ubicat a la 
ronda dels Esports, 22. 
 
Bateig: Emma Rovira i Sancho, filla de Lluís i Sílvia. Van ser padrins Joan Rovira i Jordi 
Sancho. 
    Benvinguda a la comunitat parroquial! 
 
Enterraments: El dia 12 Jesús González González  de 69 anys d’edat. Francisco Serret Roca 
de 87 anys.   
                                                                      Que descansin en la pau del Senyor!  
 
Col·lectes dissabte i diumenge darrers ......................................................................315,29€                          
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  56,41€ 

 
Capella del Dolors: S’ha hagut de canviar la megafonia de la 
Capella dels Dolors. Era obsoleta i no podia allargar més. Sí que 
s’han pogut mantenir els altaveus que ja hi havia. Però el cost ha 
estat de 2.268,75€. La gent que ve a missa cada dia ho agraeix i 
els amants i devots de la Mare de Déu dels Dolors i, no cal dir, 
les administradores també. D’aquí que us demanem la vostra 
ajuda per pagar aquesta despesa. Moltes gràcies.  

 
 
Per a pensar  
L'amor neix del record, viu de la intel·ligència i mor per oblit. 
 
 Ramon Llull      
 
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com 
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