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Consell Pastoral 

Aquesta setmana, dijous vinent, ens torna a reunir el Consell Pastoral de la Parròquia. Fa 
un any que no ho ha pogut fer, degut a les restriccions que hem patit per culpa de la 
pandèmia, ja que, com a màxim, només podien reunir-se sis persones. Va ser el 6 de juliol 
del 2020.  Ara que ja  són permeses les reunions fins a 10 persones, el Consell es tornarà 
a reunir. Bàsicament haurà de dedicar el temps a  donar compte de com ha anat el curs i 
som s’han desenvolupat les activitats dels diversos grups.  
Ha estat una  situació anòmala, gens d’acord amb el que ha de ser la tasca de tot Consell  
Pastoral que expressa la comunió i la corresponsabilitat en la comunitat parroquial. Per 
tant vol dir  diàleg, intercanvi, planificació i seguiment de les activitats pastorals, relació 
entre els diversos grups i serveis de la parròquia i coordinació de tasques que  es porten a 
terme. Tot això la pandèmia ho ha estroncat i ens ha aïllat. Ara cal reprendre el treball i fer-
lo més intensiu, si cal. Per això, si és necessari, es reunirà més d’una vegada abans abar 
el curs.  

     



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   

 

Horari de misses 
 

Dilluns, dimarts. dimecres i divendres missa a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20 h. 

Diumenge missa a les 11 h.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 29: Comunitat parroquial   
Diumenge 30: Esposos Ramon Miró i Estrella Saus  
Dissabte 5: Comunitat parroquial   
Diumenge 6: Esposos Joan Vall·llovera i Maria Lurdes Roca. Família Chávez Marín. 

Montserrat Julià Arimany (4t Aniv.)   

 
Vida de la Parròquia  

 
 Catequesi: Abans d’acabar el curs de Catequesi, que ha hagut de ser no presencial i, per 

tant, a casa, volem trobar-nos junts els de 1r i 2n curs per tastar el caliu del grup i adonar-nos 
que no som sols a fer la catequesi i preparar la comunió, sinó que som més colla. Ho farem  
dilluns o dimarts a la tarda amb una pregària guiada a l’església i el dissabte dia 5, anant a 
l’Ajuda, a celebrar el final de curs. Aquest dia marxarem de la plaça a les 4 de la tarda i 
caminant pares i mares, nens i nenes i catequistes arribarem a l’Ajuda, farem, jocs, una 
pregària i berenarem. Tornarem  cap a les 7 de la tarda. Us hi esperem.  
 
Consell Pastoral: Dijous dia 3 a les 19,30h.  
 
Capella de Sant Antoni: Aquest mes de maig Rosari i Mes de Maria  a les 16h.  
 
Enterrament: El dia 28 Manuel Valerio Escudero de 89 anys d’edat.  

  Que descansi en la Pau del Senyor! 
 

Col·lectes........................................................................................................................340,45€ 
Donatius Càritas................................................................................................             140,00€ 
Calefacció: Aquest hivern haurem gastat un 3.700€ en gasoil. I sense estar a una 

temperatura ideal per haver de tenir la porta de l’església oberta. Són diners. Tingueu-ho 
present i ajudeu-nos en les col·lectes dels propers diumenges. Gràcies. 
 

     Per a pensar 
 

Quan fem el senyal de la creu diem: “En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”. És una 
bona manera d’expressar que el misteri de la Trinitat ens concerneix, que podem ser-ne 
impregnats!  
Cal recordar que el nom no és simplement una apel·lació ni una fórmula: el nom, en 
l’antiguitat semítica, expressa la personalitat d’algú, la seva riquesa de vida. (M.D.).               

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

