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L’evangeli d’avui fa una crida al servei, a ser 
servidors dels altres, a tenir-los en compte. 
Jesús ens convida a la senzillesa, la 
humilitat i hi posa la imatge d’un nen. D’un 
petit. Abans  recomana el silenci als 
deixebles i tot seguit els indica el camí que 
Ell ha de seguir: la creu, la mort i la 
resurrecció. És el segon anunci de la seva 
passió, mort i resurrecció, que Jesús fa als 
deixebles. El primer el vam sentir diumenge 
passat quan Pere li va respondre: Mai de la 
vida, això no us pot passar.  Aquest segon 
anunci és fet a peu dret, tot caminant. Sense 

el relleu d’un discurs o un ensenyament magistral. I no arrenca cap reacció ni a favor ni en 
contra. Simplement la indiferència més absoluta ja que la preocupació dels deixebles és: quin 
d’ells seria el més important.  
I nosaltres? Pensem com els deixebles o bé ens apuntem al missatge de Jesús que passa per 
fer nostres el servei, la senzillesa i l’agraïment...   
 

Intencions de misses 

Dissabte 22: Família Ribé Portet   

Diumenge 23: Família Relats Ruaix. Tecla Castells i Remei Castells. Mercè Carreras  

Dilluns 24: Mercè Noguera  

Dimecres 26: Família Torán Aguilar 

Divendres 28: Pere Baulenas 

Dissabte 29: Miquel Yespes Solà i Miquel Solà Soler. Dominga Coll Cruells   

Diumenge 30:  Mercè Noguera (3r Aniv.) Pere Rovira. Baltasar Giol  

Tinguem en compte...  

Horari misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 8 del vespre. 

Dijous a les 8 del matí. Dissabte anticipada a les 8 del vespre. Diumenge  a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: Els dimarts de les 6 a 2/4 de 8 del vespre. 

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 



Vida de la parròquia 

Enterrament: El dia 17 Ramon Aregall Puig de 96 anys d’edat. 

     Que descansi en la Pau del Senyor! 
Catequesi: Comença el curs  amb la Missa Familiar de diumenge vinent a les 11 del matí. 

Reunió de catequistes: Dimarts, dia 25  a les 5 de la tarda.  

Preparació a la Confirmació: Volem començar un nou grup. Teniu la informació a la pàgina 

anterior. Si us hi voleu apuntar ens trobem divendres  28 a les 6 de la tarda.   

Curs de Formació permanent : El primer dimecres d’octubre comença el nou curs de 

formació d’adults. Serà com sempre el primer dimecres  hàbil de cada mes. Aquest any sobre 
L’ètica de la vida quotidiana: una mirada des de la fe. Professora : Ester Busquets Alibés 

 

Sessió Data Tema Hora 

1 3 octubre 2018 La dimensió ètica de la persona 20:30   

2 31 d’octubre   Educar la consciència moral 20:30   

3 5 de  desembre La dignitat humana i els drets humans 20:30 

4 9 de gener 2019 El caràcter personal 20:30 

5 6 de febrer  La bioètica I 20:30  

6 6 de març  La bioètica II 20:30 

7 3 d’abril  Inici de la vida   20:30  

8 8 de maig  Final de la vida: Les voluntats anticipades 20:30  

9 5 de juny  Sopar – col·loqui 20:30  

 
Càritas Parroquial: Reunió de l’equip dimarts dia 25 a 2/4 de 9 del vespre. 
 

 CÀRITAS CENTELLES 

                               REFORÇ ESCOLAR 

                     

EL PROPER MES D’OCTUBRE REPRENEM EL REFORÇ ESCOLAR 

DE CÀRITAS. 

Vols col·laborar fent de voluntari/ària? Envia’ns un correu electrònic a 

reforcescolarcaritas@gmail.com i t’informarem. 
 
Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent, últim de mes, missa a les 5 de la tarda. 

   
Full i Espurna:.........................................................................................................   61,73€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 368,96€ 

                                                                                               Moltes gràcies!  

Per a pensar 
 

 
El Bisbe Romà convoca el Sínode Diocesà. Ho va anunciar diumenge passat a la Catedral de 
Vic. Podeu saber-ne més llegint el Full Diocesà d’avui i el que s’anirà publicant a partir d’ara.  

 
                        

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

      

       

mailto:reforcescolarcaritas@gmail.com
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