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 Rejovenir la comunitat que es reuneix per celebrar la fe i se 

sent cridada al servei   

 
Tornem a iniciar el curs, 
tot i sortir, perdó, 
continuar immersos en 
la pandèmia. Ho fem 
amb menys coratge que 
altres anys, però amb la 
convicció que cal 
continuar fent  església i 
comunitat, comptant 
amb el compromís de 
tots.  
L’amenaça de la Covid 
19 ens obliga a ser 
menys presencials, a 
confiar algunes 
tasques, com la 
catequesi, als pares i a 
la família i a  vetllar 
perquè les celebracions 

tinguin el caliu que abans tenien i a no oblidar-nos dels que més necessiten el suport i 
l’acompanyament pastoral, els malalts i els que compten  amb  Càritas.  
Tot amb l’ajuda inestimable del col·laboradors en les diverses tasques que la 
Parròquia porta a terme. Ells i elles ho fan amb un veritable esperit de servei, des de 
la fe i sentint-se, així ho creiem, estimats per la comunitat. Un equip de col·laboradors 
que també es va aprimant, per l’edat, pel cansament, o per haver de dedicar-se a 
altres tasques. Tampoc la situació sanitària hi ajuda gens i obliga a restar al marge 
alguns dels que fins ara estaven actius. Per això fem una crida a  enfortir i eixamplar 
el grup de col·laboradors/es voluntaris/es, sigui quin sigui el camp pastoral on es 
vegin amb més coratge per treballar o més els agradi. Rejovenir la comunitat que es 
reuneix per celebrar la fe i se sent cridada al servei a la mateixa és una crida urgent. 
Més enllà del no desig de protagonisme, de la modèstia i la discreció, cal una 
empenta per decidir-nos a ser-hi, per assumir responsabilitats en la mesura que hom 
pugui, per esdevenir cristians actius i compromesos en la tasca que l’església està 
cridada a portar a terme.  Animeu-vos a ser-hi! Moltes gràcies.  
 

  

   



 

Missa dels dies feiners 

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 8 del vespre. Dissabte missa anticipada a les 8 del 

vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 26: Família Toran Aguilar  
Diumenge 27: Martina Pujol i Marta Casaldàliga Pujol 
Dimarts 29: Miquel Xuriach i Miquel Criach. Miquel Yespes Solà i Miquel Solà Soler  
Dimecres 30: Mercè Noguera (5è Aniv.) 
Dissabte 3: Esposos Casaldàliga Pujol   
Diumenge 4: Tona Suay. Família Vilà Farràs 

 

Tinguem en compte... 
Despatx parroquial: Truqueu abans al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un 

correu a info@parroquiadecentelles.cat   

                        

Vida de la Parròquia  
Enterraments: El dia 22 Pepeta  Baucells Puigdollers de 94 anys d’edat. El dia 24 Joan 

Canet Salazar de 98 anys. 
      Que descansin en la Pau del Senyor! 
 

 
 
 
 
Catequesi: Els pares i mares que vulguin que els seus fills  

comencin la catequesi de preparació a la Comunió poden trucar 
a la Parròquia  938 811 032  o bé al 650 443 432 per a concretar 
l’entrevista i presentar-los el projecte de curs que tindrà un nou 
format degut a la situació sanitària de la Covid 19.  
 
 
 
 
 
 

 
Col·lectes..................................................................................................................... 390.93€ 
Càritas donatius: ......................................................................................................   100,00€      

Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies. 

 

Per a pensar  

Amb la presència persistent i universal del coronavirus, les certeses del progrés  científic al 
que havíem confiat la nostra sort s’han esvaït. Els sistemes polítics i econòmics  que 
semblaven garantir benestar i seguretat per a tothom han trontollat greument. La relació amb 
els altres s’ha vist marcada  pel temor i la sospita davant d’un possible contagi. La por a la 
mort  i a la malaltia ens han posat davant d’interrogants que ja  no estàvem acostumats a 
afrontar... Però com a creients hem d’ajudar a viure-ho amb maduresa i confiança. L.E.D.V.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

