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Trobada del Consell Pastoral ampliat  

 
L’inici de curs ens convida a plantejar-los quin camí volem fer 
com a comunitat parroquial, quins passos  hem de donar per 
avançar  en el treball pastoral que  necessita el nostre entorn 
i quines conversions ens cal fer per  poder ser més clarament 
església de Crist, comunitat cristiana local que  vol tenir 
present el seu missatge, la missió  evangelitzadora que té 
encomanada i l’exercici de caritat que no pot faltar en cap 
deixeble de Crist.  
Per això dissabte vinent ens apleguem en Consell Pastoral 
ampliat als locals parroquials d’Hostalets de Balenyà per 
podem subratllar el treball parroquial que volem portar a 
terme aquest curs, per descobrir  què ha de fer cada grup per 
millorar la seva tasca eclesial a Centelles, quins accents hem 
de posar en cada un dels serveis que tenim  encomanats i 
com podem portar-los a terme. Acompanyeu-nos-hi amb la 
vostra pregària i ajudeu-nos a portar a terme les propostes 
que n’han de sortir.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 29: Miquel Yespes Solà i Miquel Solà Soler. Miquel Xuriach i Miquel Criach. 

Dominga Coll Cruells   

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

Dijous 4: Ramon Pla Parés   

Divendres 5: Jaume Vilatimó Rovireta 

Dissabte 6: Comunitat parroquial   

Diumenge 7:  Josep M. Relats Ruaix. Antònia Calm.  

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 

Missa Familiar d’inici del curs de Catequesi: Avui a les 11 del matí. 

Catequesi Familiar. Demà dilluns a les 9 del vespre els pares es reuniran per preparar la 
catequesi del mes d’octubre.  

Catequesi 2n curs: Reunió amb els pares i mares dimarts dia 2 a 2/4 de 9 del vespre.  

Curs de Formació permanent: L’ètica de la vida quotidiana: una mirada des de la fe. 

Professora : Ester Busquets Alibés. Dimecres 3 d’octubre  a 2/4 de 9 del vespre: La dimensió 
ètica de la persona. Inscripcions el mateix dia. Aportació orientativa: 30€   
 
Bateigs: El dia  22 Sharon Carolina Reyes Félix i Wilmer Rikeldry Reyes  Félix, fills de 
Whisterht Rikeldry  i Carolina. Van ser padrins  M. Pilar García Sanz i Esther Villanueva 
Pareras i Sergi Prenafeta valera i Paula Walquiria Mejía Batsita.  

 
Benvinguts a la comunitat parroquial!  

 
Enterrament: El dia 24  M. Àngels Badosa i Travé de 85 anys d’edat. 

      
Que descansi en la Pau del Senyor! 

 

Reforç escolar. Càritas:  Vols col·laborar fent de voluntari/ària? Envia’ns un correu electrònic 
a  reforcescolarcaritas@gmail.com i t’informarem 
 
Capella del Socós: Durant el mes d’octubre rosari a 2/4 de 7 de la tarda. 
 
Capella de Sant Antoni: Rosari els dimecres a 2/4 de 4 de la tarda.  
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   60,73€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 304,10€ 
Donatiu: ...................................................................................................................    50,00€                                                                                               

                                                       Moltes gràcies!  
 

 
Parròquia de Sant Martí de Centelles 
 
Bateig: El dia 22 Alan García Pastor, fill de Sebastián Jesús i Ana Belén. Van ser padrins 

Novak Vukmirica Pastor i Sara García Estany.  
     Benvingut a la comunitat parroquial! 
  
Missa a Sant Miquel Sesperxes: En motiu de la festa patronal avui diumenge misa a les 

11,30. La celebrarà el nou rector Mn. Jaume Casamitjana i Vilaseca  que inicia  aquest servei i 
s’acomiada Mn. Josep Alaró, que n’ha estat rector des del setembre del 2007.     
  

Per a pensar 
 

En la societat moderna hi ha molts homes i dones que treballen per un món  més just i humà 
sense pertànyer a l’Església. Alguns ni són creients. Són dels nostres. Hem d’alegrar-nos-en 
en comptes de mirar-los amb ressentiment.   
 
Jean Hakolimana a la pàg 3 del Full d’avui. 

                        

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

      

mailto:reforcescolarcaritas@gmail.com
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