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Pregària en començar el curs de Catequesi    
 

Jesús, tu sempre ets amb nosaltres! 
Comencem a conèixer-te a casa amb la família. 

Ara a la parròquia amb els catequistes  
i a d’altres llocs on  aprenem a viure com a cristians. 

  
Gràcies per la família i totes les famílies del món! 

Sense elles no hi hauria vida  
i no podríem créixer.  

Gràcies per les famílies cristianes,  
que són com petites esglésies 

 que volen viure seguint els teus ensenyaments,  
formen part de la comunitat parroquial   

i, junts, s’ajuden a respondre a la teva crida.  
Gràcies, Senyor, per les nostres famílies! 

 
  
 
    



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 a les 11 h.  

  

 

Intencions de misses 

Dissabte 9: En acció de gràcies pels 59 anys de matrimoni  
Diumenge 10: Família Carrera Tantiñà.   
Dimarts 12, a les 8 del vespre: Pilar Fraxanet 
Divendres 15: Francisco Mataró   
Dissabte 16: En acció de gràcies Comunitat parroquial  
Diumenge 17: Comunitat parroquial  
.   
 
Vida de la Parròquia  

   
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   ....................................................................................................232,65€ 
Donatiu Parròquia  ..................... .................................................................  50,00€ 
Donatiu Càritas............................................................................................  100,00€ 
                                                                         
Ara que no podem passar la col·lecta us agraïm molt que deixeu el vostre donatiu a les 
caixetes de l’entrada / sortida de l’església.  Moltes gràcies! 

                    

Per a pensar    
 
El papa Francesc ha participat en la cerimònia final de la Trobada de Pregària per la Pau el  
dijous 7 d’octubre a la tarda a la plaça del costat del Coliseu de Roma.  
Entre altres missatges ens deixà aquests: 
"El dolor dels altres no ens urgeix. I ni tan sols el dolor dels que han caigut, dels migrants, 
dels nens atrapats en les guerres, privats de la despreocupació d'una infància de jocs. No 
podem romandre indiferents davant el dolor dels altres. Cal empatitzar i reconèixer la 
humanitat comuna a la qual pertanyem, amb les seves fatigues, les seves lluites i les seves 
fragilitats”. Podríem pensar: "Tot això em toca, hauria pogut succeir també aquí, també a mi". 

Durant el seu discurs, Francesc ha remarcat la importància de la desmilitarització del cor de 
l'home: "És la nostra responsabilitat, ajudar a extirpar l'odi dels cors i condemnar tota forma de 
violència. Amb paraules clares, fem una crida a deposar les armes, a reduir les despeses 
militars per proveir a les necessitats humanitàries i a convertir els instruments de mort en 
instruments de vida". I ha afegit: "Menys armes i més menjar, menys hipocresia i més 
transparència, més vacunes distribuïdes equitativament i menys fusells venuts nèciament". 

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

