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 Malgrat tot, hem de seguir essent una comunitat cristiana 

viva: una parròquia.   

 
Llegeixo que a J.A. Goñi 
li agradaria que  la 
definició de parròquia 
fos aquesta: “Lloc on es 
reuneix una comunitat 
cristiana viva a l’entorn 
d’un prevere, delegat del 
bisbe per guardar-la en 
nom seu”.  
Hi estaria d’acord amb 
alguns matisos, però sí, 
del tot,  en la reunió 
d’una comunitat 
cristiana VIVA. Potser  
avui  algunes parròquies 
no superarien aquest 
ser comunitat, cristiana i 
viva. I la nostra?   

Són avui,  algunes parròquies, edificis on un sacerdot celebra l’eucaristia amb la 
presència de fidels que hi assisteixen com a estranys i muts espectadors? I la nostra? 
Són avui, algunes parròquies, espais de celebració més o menys periòdica i prou, 
sense que hi floreixin els diferents carismes, presents en l’església dels inicis, i en 
canvi, es concentrin tots en el capellà, com si fos “l’home orquestra” ? I la nostra?  
Això empobreix no només el culte, sinó també la vida pastoral i els fa poc vius, 
atractius i evangelitzadors.  
Ara que les comunitats es van aprimant potser caldria pensar en unificar o en  acostar 
les diverses comunitats per aconseguir-ne una de més viva, més autèntica, més 
participativa, que s’expressés amb els diversos carismes i s’enriquís amb el millor que 
cada una d’elles pot aportar?  
No estaria malament que el Sínode diocesà que s’està  duent a terme hi pensés, ho 
treballés i donés resposta a aquests interrogants. No us sembla?  
 

   

 

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 3: Esposos Casaldàliga Pujol. En acció de gràcies.    
Diumenge 4: Tona Suay. Família Vilà Farràs. Mn. Francesc Muñoz. Dolores Arenas 
Fernández (2n Aniv.)  
Dimecres 7: Roser Vilabella  
Dissabte 10: Comunitat parroquial   
Diumenge 11: Antonia Calm Preseguer  

 

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  
Enterrament: El dia 1 Joan Aspa i Camps de 74 anys d’edat.      
                                                       Que descansi 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.  
 
 
Aquesta setmana també comencen les trobades personals amb 
els pares  / mares dels que el curs passat van començar la 
Catequesi Familiar i han manifestat que volen que els seus fills 
/es continuïn i participin a l’Eucaristia un cop hagin acabat el 
treball de preparació. 
 
 
 

 
 
Col·lectes..................................................................................................................... 278,04€ 
Càritas donatius: ......................................................................................................   100,00€      

 

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

 

Per a pensar  

 

El pensament occidental s’ha construït d’esquena al patiment, al dolor, a la finitud i a la mort, 
d’esquena, en definitiva  a la vulnerabilitat. És  molt urgent recuperar i construir relats de 
vulnerabilitat per neutralitzar el discurs neoliberal monocultural. Crec que la pandèmia ens en 
fa prendre consciència. J.L.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

