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Per a una església sinodal: comunió, participació i missió
Diumenge passat se celebrà al nostre Bisbat l’obertura diocesana del Sínode de
Bisbes que se celebrarà al 2023. Serà la reunió d’una representació dels bisbes del
món sencer, on es reflexionarà sobre la importància que tota l’Església camini unida
(això és el que significa la paraula “sínode”) des de les claus de la comunió, la
participació i la missió. L’Església ens anima a seguir Jesús recorrent el mateix camí
que va fer ell: en l’amor, la humilitat i l’obediència a Déu. Per això avui pregarem
demanant els fruits d’aquest temps de gràcia que s’obre per a tota l’Església.
Que Déu doni la seva gràcia a tota l’Església, il·lumini amb el seu Esperit i
revesteixi amb la seva força el papa Francesc, els pastors i els fidels en aquesta
fase diocesana del Sínode dels Bisbes.

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 23: Comunitat parroquial
Diumenge 24: Maria Calm Preseguer
Dimarts 26: Família Torán Aguilar
Dissabte 30: Miquel Yespes Solà (14è Aniv.). Maria Casadesús
Diumenge 31: Comunitat parroquial
.

Vida de la Parròquia
Domund: És avui. Amb el lema: Explica el que
has sentit.

Catequesi: Dimecres vinent primer dia de
trobada en grup dels nens i nenes de Catequesi
Familiar, a les 17,15 h.

Bateig: Elsa Jurado Rubio, filla de Javier i
Mireia. Han estat padrins Marc Rubio i Mònica
Jurado.
Benvinguda a la comunitat parroquial!

Enterrament: El dia 17 Pepeta Sala Riera de 86
anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor.

Col·lectes .................................................................................................... 225,42€
Donatius Parròquia ..................... ...............................................................100,00€
Donatiu Càritas............................................................................................ 100,00€
Tot i 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 nou abat de Montserrat, Manel Gasch vol que Montserrat sigui “casa de tots”. Demana que
Montserrat continuïi sent “un lloc de defensa de la cultura i la llengua catalana”, un lloc “on
tothom se senti a casa”. La comunitat de Montserrat, explica, “no és un partit polític que
defensa idees, però sempre defensem els drets humans i socials i defensem la tradició
catalana del nostre país”.
També recorda el seu pas per la parròquia, per l’escoltisme i la seva experiència a Taizé. “La
parròquia em va apropar al cristianisme post-conciliar”. L’escoltisme va ser una experiència,
per a ell, “fascinant, d’amistat, de contacte amb la natura, de servei i organització”. I Taizé l’ha
marcat molt profundament.

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

