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 De cara al nou curs  

 
Mentre al nostre Bisbat de Vic 
anem pensant en el Sínode 
Diocesà, el Bisbat de Girona va 
publicar el passat diumenge  les 
Prioritats Pastorals per al curs 
2020 – 2021. Comença amb una 
introducció  interessant que té 
present la realitat  sociològica, 
sanitària i  d’inseguretat davant 
dels fets que ens anirem trobant al 
llarg de l’any. I al llarg de sis 
apartats: Predicació, Guarició – 
Misericòrdia, Deixebles – 
Comunitat,Pregària, Eucaristia  i 
Servei – Compromís, fa diferents 
propostes que van bé per a  
qualsevol comunitat cristiana, 
parròquia o entitat d’Església.  
 
Per exemple, recorda que:  La 
predicació de Jesús  també era 
rebutjada, criticada, interpretada 

maliciosament per anar-hi en contra i, també incompresa.  
Que el repte més important que avui tenim és trobar la manera  d’evangelitzar, de fer 
arribar l’evangeli a les persones en cada etapa de la seva vida. 
Que cal implicar les famílies  en el procés catequètic. 
Insisteix en la missió i el treball de les “escoles cristianes” en l’evangelització. 
En el compromís  de preparar l’homilia per actualitzar la Paraula de Déu`proclamada 
a la vida  actual de les persones   
Sobre els ministeris  en la comunitat, a part de subratllar la importància del ministeri 
ordenat, fa seva la demanda del Concili Provincial Tarraconense de formar i 
acompanyar laics i laiques amb missió pastoral, tant en les parròquies com en les 
institucions  d’apostolat, sense deixar de banda la importància de l’equip de persones 
que col·laboren  i s’encarreguen dels diferents serveis que necessita una parròquia.  
 
Tot un seguir de pautes i de reflexions que ens aniria bé poder compartir. Ho trobareu 
al web del Bisbat de Girona.  

 

   



Missa dels dies feiners 

 

Aquesta setmana: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous 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 10: Comunitat parroquial   
Diumenge 11: Antonia Calm Preseguer  
Dilluns 12: Pilar Fraxanet  
Dijous 15: Francisco Mataró 
Dissabte 17: Família Ribé Portet   
Diumenge 18: Maria Calm   

 

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 8 Joan Viñas Planas  de 82 anys d’edat. El dia 9 Maria Escudé 
Masachs de 97 anys.                                       Que descansin en la Pau del Senyor! 
 

 
 
 
1r curs de Catequesi: Feu arribar als pares i mares que vulguin 

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

 
 
 
 
 
 

 
Col·lectes..................................................................................................................... 203,67€ 
Càritas donatius: ......................................................................................................   100,00€      

 

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

 

Per a pensar  

És molt urgent recuperar i construir relats de vulnerabilitat per neutralitzar el discurs neoliberal 
monocultural que, apel·lant als principis solidaris d’un igualitarisme universalista, ignora de 
facto el patiment històric concret d’individus, de pobles i del Planeta.  J.L.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

