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"Trobar", "escoltar" i 
"discernir" per caminar junts. 
 
Tres accions que proposa el Papa 
Francesc en l’homilia  de la Missa 
d’obertura de la fase sinodal  diocesana 
del Sínode de Bisbes 2023 i que 
l’Església en tots els seus nivells  hauria 
de portar a la pràctica  
 
Un trobar, fer encontre, que exigeix 
atenció i disponibilitat per trobar-se amb 
l'altre i deixar-se interpel·lar per la seva 
inquietud. Prendre’ns temps per estar 
amb el Senyor i afavorir la trobada entre 
nosaltres; donar espai a la pregària, a 
l'adoració, al que l'Esperit vol dir a 
l'Església; per deixar-nos interpel·lar per 
les preguntes dels germans. 
 

També un escoltar amb el cor i no només amb les oïdes. Quan escoltem amb el cor, 
l'altre se sent acollit, no jutjat, lliure per explicar la pròpia experiència de vida i el propi 
camí espiritual. Per això, cal que l'Església es posi a l'escolta de les preguntes, dels 
afanys, de les esperances de cada diòcesi, de cada poble i nació. I també a l'escolta 
del món, dels desafiaments i els canvis que ens posa davant. Cal escoltar sense 
blindar-se en les pròpies certeses. 
 
I encara, un discernir per no deixar les coses tal com estan. El diàleg, el debat i el 
camí, no ens deixen com abans, ens canvien. El Sínode no pot ser una "convenció" 
eclesial, ni una conferència d'estudis, o un congrés polític o un parlament, sinó que ha 
de ser un esdeveniment de gràcia, un procés de conversió guiat per l'Esperit Sant. 
Cal alliberar-se de l’immobilisme, del que és mundà i dels models pastorals repetitius, 
per interrogar-nos sobre què ens vol dir Déu en aquest temps i vers quina direcció 
ens vol orientar, caminant sempre amb corresponsabilitat, ja que tots compartim “un 
sol Senyor, una sola fe i un sol baptisme!”. El Papa pregava a l’Esperit Sant en la 
inauguració del Sínode perquè “ens alliberi de convertir-nos en una Església de 
museu, bonica però muda, amb molt passat i poc futur”.  
    

 



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 a les 19h. Dissabte missa anticipada a les 19h. 

Diumenge a les 11 h.  

  

Intencions de misses 

Dissabte 20: Margarita Garriga Canudas (+26/3/2020). Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes 
Roca 
Diumenge 21: Família Mataró Soldevila. Maria Calm Presseguer. Estrella Saus Espuña (2n 
Aniv.) Difunts Família López Manso.  
Dilluns 22: Tomàs Lloret i Anna Roca   
Divendres 26: Família Torán Aguilar 
Dissabte 27: En acció de gràcies per l’aniversari de casament.  
Diumenge 28: Conxita López Manso (1r. Aniv.)   
.   
Vida de la Parròquia  

   
Missa Familiar: Serà el diumenge 2n de mes, dia 12 de desembre a les 11 del matí. La 
preparem dijous a les 15,30h 
 
Grup de Litúrgia: Reunió dilluns  a les 19,30h. 
 
Catequesi Familiar: Dimecres 24 trobada en grup a les 17,15h per revisar el treball d’aquest 
mes.  
 
Mans Unides: Estigueu atents al que ens comunica a través del web de la Parròquia i tingueu 
present que dijous 25 hi ha reunió  oberta a tothom al local de Mans Unides. 
 
Càritas Diocesana: Reunió dels arxiprestats de: Guilleries -Congost, Moianès i Lluçanès,  per  
fer la presentació del MODEL DIOCESÀ D'ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT SOCIAL, a la 
Sala Mn. Josep Esteve de la nostra Parròquia dimecres  a les 10 del matí.  

                            
 Enterrament: El dia 17 José Becerra Rojas de 79 anys d’edat.                                                          

Que descansi en la Pau del Senyor. 
 
Col·lecta  dissabte i diumenge  .................................................................. 277,50€ 
Donatius   ...................................... ...............................................................200,00€ 
                                                                         
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  
Estem disposats a l’aventura del camí o, temorosos davant la incertesa, preferim refugiar-nos  
en les excuses del “no servei” o del “sempre s’ha fet així”? 
Fer sínode significa caminar junts en la mateixa direcció: trobar, escoltar, discernir .  
Homilia del Papa  pronunciada el 10 d’octubre de 2021.              

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

