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Connectar la litúrgia amb la vida de cada dia    

La litúrgia no equival a ritus, sinó a la comunitat dels 
deixebles de Jesús reunida en el seu nom, que 
celebra la seva fe i la seva vida. Cal connectar la 
celebració de la fe amb la vida de cada dia. Celebrar 
la comunió eclesial ens obre i ens envia a la missió i 
lliga el compromís de les comunitats cristianes amb 
el diàleg, la convivència i la justícia enmig del món 
concret que cadascú viu. De vegades ens pensem 
que la litúrgia és cosa dels capellans, però és cosa 
de tots. Els cristians celebrem amb l'eucaristia la 
nostra comunió amb Crist i ens estem comprometent 
al diàleg, a crear bona convivència en el nostre 
poble, a ser portadors de pau i de justícia enmig del 
món concret que cadascú viu. Justament la litúrgia 
expressa el que som cridats a ser enmig del món.  

Més que com fem el ritus ens ha de preocupar com 
la vida real de la gent es fa present en la celebració. 
La gent connecta quan sent i viu que la seva vida es 
fa present a la celebració o que Déu està dient 
alguna cosa a través d'allò a la seva vida. I aquest 

repte! Veure com una parròquia o una comunitat concreta està implicada en el món i 
connecta amb la gent i acull, proposa, és solidària... Quina actitud, quin llenguatge fem servir 
els pastors, els cristians, i quina actitud tenim les comunitats i cada membre envers les 
persones. I això passa no només perquè hi hagi una formació i que la gent ens entengui, sinó 
que nosaltres entenguem la gent. Hi ha una crida a sortir i a deixar-nos transformar a 
nosaltres mateixos. Tenint clar què volem, què creiem, però com sortim, com ens obrim, com 
estem atents. (J.M.R) 

 
 

 

Intencions de misses 

 
Dissabte 29:  20h. Manuel Corchuelo Perdigó (1r Aniv.)  
Diumenge 30: 11h. Rosa Basagaña Riera ( 1r Aniv.) Josep M. Relats Ruaix    
Dilluns 31: Esposos Miquel Balmes i Balbina Vall. Antònia Molist (10è Aniv. )     
Dimarts 1: Eulàlia Martínez   
Dissabte 5: Esposos Giol Mas 
Diumenge 6: 11h. Coloma Mata  



Tinguem en compte... 
Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del vespre. 
Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 11 hores.  
Despatx parroquial:Dimarts de 6 a 2/4 de 8 del vespre. 
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 
 
Vida de la parròquia 
 
Missa Familiar: Avui, últim diumenge de mes, a les 11 del matí. 

 
Nou horari de misses del diumenge: Avui és el primer diumenge que celebrem una única 
missa  el diumenge:  a les 11  del matí. L’anticipada es continua celebrant igualment el 
dissabte a les 8 del vespre. Esperem que aquest canvi enforteixi el sentit comunitari que té 
l’eucaristia i no signifiqui per a ningú un gran inconvenient, llevat del que suposa sempre 
adaptar-se a un canvi. Moltes gràcies. 
                          
Residència Sant Gabriel: Ahir, últim dissabte de mes, va tenir lloc la celebració de 

l’Eucaristia.  
 Sortida d’Estiu: Serà a Girona el dijous 17 d’agost, 

amb l’objectiu principal de conèixer de prop el Tapís 
de la Creació de la Catedral de Girona i la Basílica 
de Sant Feliu.  Preu viatge + visita + dinar: 30€. 
Sortida de Centelles a les 9 del matí. Hora d’arribada 
a Centelles: 8 vespre.  Places limitades. Podeu fer la 
vostra inscripció a la Parròquia.  
El dilluns dia 14 a les 6  de la tarda a la Sala 
parroquial Mn. Josep Esteve presentació i  
explicació del que veurem a Girona: El Tapís de la 
Creació, a càrrec del P. Antoni Vilarrubias.   
 
 

Dinar de Germanor: L’ arrossada aquest any serà el dissabte dia 2 de setembre a 2 /4 de 2 a 

la Sagrera.  
 
Col·lecta de la setmana passada  ................................................................................313,32€                         
Full i Espurna:................................................................................................................. 55,53€ 
Donatiu Parròquia :..........................................................................................................40,00€ 

  
 Per pensar  

 

A la missa: 
. Sigues puntual, no arribis un cop ha començat. 
. Estigues pel que fem. No et distreguis. 
. Sigues conscient del que dius, aclames o proclames. 
. Participa amb els altres en el cant, les aclamacions i respostes. 
. Acosta’t a l’altar, no deixis espais buits. Agrupem-nos, som comunitat. 
. Deixa’t acompanyar pel silenci i la contemplació. 
 
Gaudeix de la celebració!    
  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

