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La Missa Familiar de començament de curs   
Avui a les 12 del migdia té lloc la missa familiar que inicia el curs de Catequesi. 
Pensada especialment par a les famílies que han optat per iniciar o seguir la 
catequesi aquest curs que encetem. Esperem que la puguem anar celebrant 
periòdicament al llarg del curs i que ben aviat, el que hem de fer separats de la 
celebració amb tota la comunitat, ho puguem fer junts.  
De moment avui l’evangeli ens facilita una benvinguda interessant i  adequada a 
aquest motiu: Jesús diu: -Deixeu que els infants vinguin a mi. No els ho impediu, 
perquè el Regne de Déu és dels qui són com ells. I els prenia en braços, els abraçava 
i els imposava les mans. (Mc 10, 13-16). 
Aquest text  i el temps de tardor que també hem iniciat ha suggerit a alguns pares i 
catequistes l’esperança que Jesús té en els infants que són futur, creixement, 
promesa, llavor d’esperança. Una llavor que  ha de donar el seu fruit a mesura que  
vagin creixent i que els més grans hem d’acompanyar. Una esperança que a vegades 
es veu truncada per la por o les pors que hem d’escampar  per deixar néixer llavors 
d’esperança. Hem de deixar caure les pors com cauen les fulles de l’arbre a la tardor. 
Amb aquest símil, ben entenedor per petits i grans  ens preguntem: Què pot ofegar la 
nostra esperança? Quines són les nostres pors? Com podem ser llavors 
d’esperança? 
Després, al llarg de la setmana tindran lloc les reunions de pares i catequistes per 
preparar el treball del curs i portar-lo a terme amb els pares i els nens. Bona feina! 
 
    



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 
Aquesta setmana cada dia missa a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20 h. Diumenge 

a les 11 h.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 2: Comunitat parroquial  
Diumenge 3: Família Vilà Farràs. Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca. Esposos 
Antònia Calm i Ton Carrera   
Dijous 7: Maria Escudé. Roser Vilabella i Manel Boixadós   
Dissabte 9: En acció de gràcies pels 59 anys de matrimoni  
Diumenge 10: Família Carrera Tantiñà.   
 
Vida de la Parròquia  

   
Missa Familiar: Avui diumenge a les 12. Inici del curs de Catequesi. 

  
Enterraments: El dia 1 Tomàs Molina Morena de 66 anys d’edat. Núria Ferrerons Soler de 93 
anys.                                                  Que reposin en la Pau del Senyor! 
 
Mans Unides: Us anima a entrar al web de la nostra parròquia on hi trobareu la informació del 
treball que està fent a Haití. 
 
Col·lectes   ....................................................................................................256,03€ 
Donatiu Parròquia  ..................... .................................................................  50,00€ 
Donatiu Càritas............................................................................................  100,00€ 
                                                                        Moltes gràcies 

                    

Per a pensar    
No camino pas sol Senyor, què faria si estigués sol?  
Ningú  no em diria el meu nom.  
Les meves paraules ningú no les escoltaria.  
Però  no estic pas sol.  
En el meu camí  hi ha molts amics i amigues.  
Amb ells, els somnis poden fer-se realitat;  
puc descobrir noves il·lusions i els problemes no costen tant de solucionar.  
No estic pas sol, Senyor; amb el meu grup, els amics, els de casa,  
l’esforç es fa futur; l'esperança es torna projecte,  
i la meva mà sempre en troba una altra.  
Tu, Senyor, ets el meu Déu, i fas camí al meu costat.  
On ningú mai no m'acompanya, hi descobreixo la teva petjada;  
en el silenci més amagat, tu em parles; en el fracàs, m’aculls,  
i en la nit fosca, em guies.  
Amb tu, Senyor, el meu camí es fa trobada i cada trobada és una festa.  

 

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

