
 
Diumenge XXXIII de durant l’any / C                                      Número 516 /17 de novembre  de 2019 

 
Grup de Litúrgia 
Fa temps que veiem la necessitat de crear-lo perquè ajudi a 
comprendre, participar, viure i assaborir les celebracions 
comunitàries de la fe. 
Tasques que podria portar a terme:  

1. Preparar les celebracions de l’eucaristia, almenys les més 

centrals de l’any litúrgic i també, si cal, les Celebracions de la 

Paraula  

2. Revisar les celebracions: com han ajudat a viure i 

celebrar la fe als que hi han participat      

3. Vetllar perquè en tota celebració s’hi reflecteixin el servei, 

la comunió i el testimoni 

4. Procurar que el llenguatge, el simbolisme, el ritme... de 

les celebracions ajudi els més joves , els qui retornen a la fe o els 

catecúmens a entrar en l’esperit i el contingut de la celebració  

5. Preocupar-se per la formació  i ajudar la comunitat a 

descobrir el sentit i la profunditat de la litúrgia.    

Són objectius per anar aconseguint poc a poc. Ho sabem. 

   

 

Intencions de misses 

Dissabte 16: Pere Espuña Font (8è Aniv.) 

Diumenge 17: Enric Aregall Estabanell. Rosa Cabrafiga Vilalta. Xavier i Josep Canamasas i 

Maria Oliva. Pedro Rodríguez Hurtado (3r. Aniv.)  
Dimarts 19: Rosita Pujal Ollich  

Dimecres 20: Pere Rovira.  

Divendres 22: Família Carrera.  

Dissabte 23: Tomàs Lloret i Anna Roca 

Diumenge 24: Esp. M. Lurdes Roca i Joan Vall·llovera. Ramona Vila Llinàs, Isabel Llinàs i 

Ramon Vila. Maria Calm. 

 

Tinguem en compte... 
Horari de misses: 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: Els dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre Distribució d’Aliments dijous de 5 a  2/4 de 7 de la tarda. 



Vida de la parròquia 

 

 
 
 
Missa Familiar: Diumenge vinent a les 11 del matí. Reunió de preparació, dilluns dia 18 a les 

17,15 h. a la rectoria.  
 
Grup de Litúrgia: Reunió dilluns a 2/4 de 9 del vespre a la rectoria.   
 
Mans Unides: Convida a la xerrada "El menjar no es llença" que tindrà lloc a la sala de 
Vidre del Casal Francesc Macià, divendres dia 22 a les 19,30, organitzat per Espigoladors. 
Si us preocupa què és el malbaratament alimentari, quines conseqüències se'n deriven, i què 
hi podem fer, teniu l'oportunitat d'informar-vos. Us hi esperem!! 
 
Col·lectes.....................................................................................................  311,48€ 
Donatius ....................................................................................150 + 50      200,00€  
Full .............................................................................................................      46,56€  
 

Per a pensar  
 

 
La llibertat és la raó de viure, 

dèiem, somniadors, d’estudiants. 
És la raó dels vells, matisem ara, 

la seva única esperança escèptica. 
La llibertat és un estrany viatge. 

 
Fragment del poema La llibertat de Joan Margarit, premi Cervantes 2019 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

