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Jesús és un home de recerca. És
una font d’iniciatives per a trobar els
mitjans de complir la missió: explora
molts camins, des de l’anunci a
Galilea, fins a la creu de Jerusalem.
La seva imaginació treballa per a
portar a tothom a acollir la Bona
Nova; no judica cap persona ni cap
situació com a definitivament
perduts; creu en una possibilitat de
renovació en tota realitat. Jesús no
té esquemes prefabricats: es posa
en camí amb cadascú a partir d’allò
que aquest és...
Aquest text del llibre “L’anomenat Jesús” d’Alain Patin ens serveix per a preguntar-nos amb els
diferents grups i serveis parroquials en començar el curs:
1. Quines propostes veus importants de fer de cara enfora de la comunitat parroquial
(missió)?
2. Quines propostes veus importants de fer aquest curs de cara endins de la comunitat
parroquial (comunió)?
3. Quines propostes veieu important de fer aquest curs des del vostre equip?
Podem preguntar-nos-ho també personalment. L’inici de curs ens dóna l’oportunitat.

Intencions de misses
Dissabte 6: Comunitat parroquial
Diumenge 7: Josep M. Relats i Ruaix. Antònia Calm
Dijous 11: Ramon Pla Parés
Divendres 12: Pilar Fraxanet
Dissabte 13: Família Ribé Portet
Diumenge 14: Difunts Família Vallmitjana Benet

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
Catequesi 2n curs: Dilluns i dimarts començament de curs pels nens i nenes de Comunió a
1/4 de 6 de la tarda.
Preparació de la Confirmació: Dimecres a les 5 de la tarda els qui es confirmaran el dia 15
de desembre.
Enterrament: El dia 5 Nicolás Moruno González de 84 anys.
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:......................................................................................................... 61,41€
Col·lecta ................................................................................................................. 268,51€
Moltes gràcies!

Per a pensar
L’ Església catalana ha de tenir visió profètica. L’ha de caracteritzar un estil de vida sobri,
senzill, no consumista, amic de la veritat i enemic de l’ opacitat . Ha de ser propera a la gent,
sobretot als pobres... L’ Església ha de recollir profèticament allò que bull en la societat i que
tantes vegades reflecteix actituds de matriu cristiana, per exemple, el clam a favor de la pau i
la justícia, a favor dels drets de les persones i dels pobles o la solidaritat amb els refugiats...
L’Esglesía catalana: present i futur. Març 2018

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