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Els Consells Pastorals Parroquials   

 
El Sr. Bisbe va publicar a 
finals de setembre els 
Estatuts marc  per als 
Consells pastorals 
parroquials. El de nostre 
Consell Pastoral els 
començarà a treballar i 
comentar a la propera 
reunió que tindrà lloc demà 
dilluns.   

Us transcrivim un fragment 
de la Presentació.  

El meu desig és que en 
totes les parròquies de la 
diòcesi hi hagi Consell 
Pastoral Parroquial. Allà on 
no n’hi hagi, que se’n creïn, 

i on n’hi hagi, que es revitalitzin. La instauració i funcionament dels Consells Parroquials 
requereix un vot de confiança entre el rector i els fidels. No es tracta d’un equip tècnic que 
demani preparació específica en els seus membres. Es tracta d’un grup de treball que brolla de 
la consciència compartida que la comunitat cristiana sempre és com una família en què 
cadascú té el seu lloc i la seva responsabilitat i on l’escolta mútua és l’instrument perquè 
l’Esperit Sant actuï conduint l’Església. Allà on no sigui possible formar el Consell Pastoral 
Parroquial, és important citar la comunitat parroquial, de forma regular, per a informació, 
reflexió conjunta, intercanvi de parers i assumpció dels compromisos pastorals pertinents, 
mantenint viva la preocupació per evangelitzar els més allunyats  

   
 

 

Tinguem en compte...  

 

Horari de misses: Dilluns,dimarts, dimecres i divendres missa a 2/4 de 8 del vespre. Dissabte 

missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge a les 11 del matí. 

Despatx parroquial: El dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.  

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



Intencions de misses 

Dissabte 26:  A la Residència Enric Sánchez. A la Parròquia Família Ribé Portet  

Diumenge 27: Josep Solà Molist (3r Aniv.). Esposos M. Lurdes Roca i Joan Vall·llovera. 

Antònia Calm.     

Dimecres 30: Pere Rovira Cullell (1r Aniv.)  

Diumenge 3: Comunitat Parroquial.  

 

Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar: Avui diumenge a les 11 del matí.   
 
Consell Pastoral: Reunió dilluns a 2/4 de 9 del vespre. 
 
Consell d’economia i Patrimoni: Reunió dimarts a 2/4 de 7 de la tarda. 
 
Mans Unides: El proper dijous dia 31 els voluntaris faran la reunió a les 6 de la tarda. 

 
Recollida del pessebre a l’Ajuda: Passades les festes de Nadal toca anar a recollir el  

pessebre que vam portar a l’Ajuda pel desembre. Ho farem, si Déu vol, dissabte vinent dia 2 
de febrer. Per tant us convidem a acompanyar-nos  caminat fins l’Ajuda  o bé trobant-nos allà 
els que hi vagin en cotxe. Aquesta vegada no hi ha xocolatada, per tant heu de portar-vos 
l’esmorzar. Sortirem de la Plaça a les 10 del matí i serem a casa al migdia. Allà, abans de 
recollir el pessebre llegirem els escrits que la gent hagi volgut deixar en el bloc que 
acompanya el pessebre. Us hi esperem! 
 

 
  
Visita  a l’Exposició temporal al Museu Episcopal 
de Vic “Oliba Episcopus”:  
Dissabte vinent dia 2 de febrer a les 5 de la tarda. 
Els qui us hi hagueu apuntat poseu-vos en contacte 
amb la parròquia per concretar els detalls d’aquesta 
activitat. Gràcies. .   
 

 
Col·lectes del dissabte i diumenge   ............................................................... 211,68€    
Full i Espurna:  ................................................................................................     45,25€  

 

 
Per a pensar 
 
 

Hem d’agrair a l’evangelista Lluc i el seu entorn que ens hagin llegat el seu evangeli. Davant 
la quantitat de textos que corrien sobre Jesús, Lluc i els seus van voler escriure  un 
document ordenat i sòlid que constatés  la vida, els fets i la paraula de Jesús. Adreçat a 
Teòfil ens arriba a nosaltres.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

