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Déu és misericordiós. I jo?                 .                                 
  
Déu no actua amb prejudicis ni jutja sense tenir en compte la 
persona. Déu és misericordiós amb tothom.  
Jesús aixeca els ulls, veu Zaqueu i el crida per quedar-se amb ell 
per sempre. Zaqueu n’està content i aquest encontre canvia la 
seva vida. Mentre  els que no veuen bé que Déu sigui 
misericordiós amb un pecador senten una profunda amargor en el 
seu cor  que reclama venjança.   
 

 

Intencions de misses 

Diumenge 3: Isidoro Chávez. Miquel Yespes Solà (12è Aniv.)    
Dilluns 4: Família Calm  

Divendres 8: Germanes difuntes de la Congregació dels SS CC.  

Dimecres 6: Xavier i Josep Canamasas i Maria Oliva. 

Dissabte 9: Família Calm (Les Comes). En acció de gràcies  

Diumenge 10: Francisco Serret Roca (3r. Aniv.) Martí Morell Mas. 

Antònia Calm.    

 

Tinguem en compte... 
Horari de misses: Horari d’hivern: dilluns, dimarts, dimecres i 

divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dissabte missa anticipada a les 8 

del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí. 

 

Despatx parroquial: Horari d’hivern, els  dimarts de 2/4 de 5 a les 

6 de la tarda.  

 
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 

7 de la tarda. 
 

 
 
 

  
 



Vida de la parròquia 
 
Consell Pastoral: Va tenir lloc dissabte passat. Com altres anys, a principi de curs, va ser un 

Consell ampliat. Pretenem que tots els grups que vulguin puguin tenir el seu representant al 
Consell Pastoral i així prescindir del grup de coordinadors. Per això el Consell Pastoral serà 
més nombrós i haurem de trobar la manera adequada de funcionar. En la primera reunió:  

1. Es va repassar el funcionament dels diversos grups i serveis i es va veure la 
necessitat de trobar nous voluntaris, especialment per a dirigir el cant a les 
celebracions, lectors i catequistes.  

2. Primers passos del grup de litúrgia 
3. Presentació del Sínode Diocesà al nostre arxiprestat.  .  

 
Catequesi Familiar: Dilluns a les 9 del vespre trobada amb els pares i mares per preparar el 

treball del mes de novembre. 
 
Formació d’adults: Dimarts dia 5 a 2/4 de 9 del vespre: Tenir o ser: una reflexió sobre el 
consum, a càrrec d’Ester Busquets.    

 
Càritas Parroquial: Dilluns  a les 7 del vespre  reunió amb els voluntaris per al Reforç Escolar 
d’ aquest curs 2019 -2020. Dimerts a les 8 del vespre Reunió de l’equip de Càritas Parroquial.   
 
Enterrament: El dia 28 Pere Iglesias García de 87 anys d’edat.  
                                                               Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Memòria activitat pastoral 2018-2019: La podeu veure i consultar sempre que us convingui 
al web de la Parròquia: www.parroquiadecentelles.cat o .com   
 
 Col·lecta pel Domund ................................................................................ 205,19 € 
Donatiu.........................................................................................................  160,00€ 
Col·lecta dissabte i diumenge darrers......................................................  208,01€ 
Donatiu ........................................................................................................    50,00€ 
Full .............................................................................................................      50,94€  
 
Centre Parroquial: Avui diumenge dia 3, a les 6 de la tarda Música per escoltar i ballar a 

càrrec d’Aires del Montseny, Orquestrina de ball.    

 
 
 
Exposició fotogràfica “Cors oberts, oberts al món” de les 

Missioneres deis Sagrats Cors per donar a conèixer les seves  
missions i amb treballs de l’alumnat de l’Escola a la  
Sala d’Exposicions de Centelles C. Jesús,15. Del 10 al 17  de 
novembre. Inauguració: 10 de novembre  a les 12h, amb els 
testimonis de missioneres religioses i voluntaris.    

 
 

Per a pensar  
Com a cristians també podem demanar que l’alliberament s’ofereixi als dirigents polítics i 
líders socials condemnats amb penes de presó i d’inhabilitació. La misericòrdia no va 
contra la justícia, sinó que la perfecciona, la humanitza, i és la màxima expressió de la 
saviesa. I ara la misericòrdia té noms: mesures de llibertat, capacitat de perdó, 
necessitat de diàleg, afermar la convivència.  

Francesc Pardo, Bisbe de Girona a l’homilia de Sant Narcís. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/
http://www.parroquiadecentelles.cat/

