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Ser missioner
El Domund ens convida a ser-ho. A casa nostra, a
la nostra església diocesana, a la nostra parròquia,
al nostre poble, entre els amics, arreu cal l’anunci
de Jesucrist, oferir la bona nova de l’Evangeli i no
donar per suposat que tothom la coneix.
A l’Espurna anterior parlàvem d’una de les
propostes que el Consell Pastoral va fer per
aquest curs: Fer-nos més visibles,al poble, més
com a cristians que com a parroquians, participar
en les activitats del poble amb actitud convençuda,
sense haver de fer res d’especial, divulgar més el
que fem, difondre les activitats parroquials amb un
llenguatge esperançador i alliberador i donar una
imatge amable en el rostre, en la paraula i el gest.
És una bona manera de ser missioner a casa
nostra i de portar a terme la missió que té tot
batejat.
La dimensió missionera de l’Església que es
concreta en la nostra comunitat eclesial no la
podem deixar de banda: ens pertany, és un repte
i, a la vegada, un deure. Personalment i
comunitària. Sabrem trobar la manera de portar-la
a terme?

Tinguem en compte...
Horari misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres a les 8 del vespre. Dijous a les 8
del matí. Divendres Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre. Dissabte missa
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.

Intencions de misses
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.
Dilluns 22: Enrique David de Sauzéa
Dimecres 24: Família Torán Aguilar
Dijous 25: Ramon Pla Parés
Dissabte 27: Rosa Vilaró
Diumenge 28: Esposos Cerezo Escalé. Família Calm Presseguer.

Vida de la parròquia
Domund: És avui. Col·lecta per les missions a les misses.
Missa Familiar. Diumenge vinent a les 11 del matí.
Catequesi Familiar: Dilluns dia 22 a les 9 del vespre els pares i mares prepararan el treball
de catequesi.
Càritas Parroquial: Reunió 23 a 2/4 de 9 del vespre.
Confirmació 2019: Els que s’hi volen preparar es trobaran dijous 25 a les 6 de la tarda a la
sala parroquial.
Formació d’adults: Serà la setmana vinent, però s’avança la xerrada al dimarts dia 30 per
no coincidir amb la vigília de Tots Sants.
Enterraments: El dia 18 Pepeta Peiris i Ylla de 95 anys d’edat. El dia 19 Roser Caralt Codina
de 84 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
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.
Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent, últim de mes, missa a les 5 de la tarda.
Full i Espurna:......................................................................................................... 54,70€
Col·lecta ................................................................................................................. 247,58€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Senyor, buida’m dels meus esquemes per fer lloc al teu Esperit i deixar que sigui Ell qui faci
noves totes les coses. Ells ens envia. És l’autor de la missió .
De la pregària del Domund 2018

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