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Reunió del Consell Pastoral ampliat 
 

El Consell Pastoral ampliat de la nostra parròquia es va reunir  el dissabte dia 6 d’octubre i va 
proposar el següent per al curs que comença:  
 

De cara enfora de la comunitat parroquial  (missió): 
 
Fer-nos més visibles,al poble, més com a cristians que com a parroquians. Això vol dir ser-hi, 
participar en les activitats del poble amb actitud convençuda, sense haver de fer res d’especial. 
Vol dir també divulgar més el que fem, difondre les activitats parroquials. 
Parlar un llenguatge  esperançador i alliberador i donar una imatge amable en el rostre, en la 
paraula i el gest. 
Participar més a la parròquia. 
 
 
      De cara endins de la comunitat parroquial (comunió): 
 
Continuar amb la formació permanent per poder transmetre el que rebem.  
Escoltar ja que hi ha molta gent que ho necessita.  
Alliberar-nos de prejudicis per poder estar més oberts als altres.  
Saber delegar perquè això vol dir confiar en les persones. Hem d’empènyer sense ofegar i 
estimular sense matar les iniciatives.  
Pregar més, parlar amb Jesús, animar a  la pregària i als moments de meditació.  
Intensificar les visites als malats i la gent gran, donar a conèixer aquest servei perquè qui ho 
necessiti el pugui demanar. 
 
Finalment els representants dels grups que eren presents a la reunió van comunicar les 
propostes que tenien per aquest curs. i amb l’intercanvi d’informacions vam donar per acabat 
aquest Consell ampliat.   



Intencions de misses 

Dissabte 13: Família Ribé Portet 

Diumenge 14: Difunts  Família Vallmitjana Benet.  

Dilluns 15: Francisco Mataró   

Dimarts 16:  Sor Margarita Miralles SSCC   

Dissabte 20: Rosa Vilaró. Coloma soler Molist (1r. Aniv.) Família Vilà  Farràs   

Diumenge 21: Germans Rovira Casaldàliga. Difunts Família Costa Homs. Família Tomaset. 

Maria Calm Preseguer.  

 

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 

 

Domund: És diumenge vinent. Col·lecta per les missions a les misses.  
 
Enterraments: El dia 8 Joan Valldeneu Roca de 89 anys d’edat. El dia 10 Teresa Balmes Vall 

de 86 anys. El dia 11 Lola Arenas Fernández de 88 anys d’edat.    
     Que descansin 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:.........................................................................................................   53,49€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 205,81€ 
                                                       
                                                                                        Moltes gràcies!  
 

Per a pensar 
 
Felicitem-nos per la canonització del Papa Pau VI i el Bisbe Òscar Romero, màrtir. 
 
                        

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