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Pregar mirant i creient-me millor que els altres  
o pregar  mirant-me a mi mateix  

i confiant en el Senyor ... 
 
                                                                             
 

   

 
 



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial: Truqueu abans al  938 811 032 o escriviu un correu a 

info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 20h. Dissabte missa 

anticipada a les 20 h. Diumenge a les 11h.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 22: Coloma Soler. Esposos Josep Costa i Victòria Casanovas  
Diumenge 23: En acció de gràcies. Ton Carrera i Antonia Calm. Virginia Triguero Martos i 
Cristóbal Romero  
Dimecres 26: Família Torán Aguilar 
Dissabte 29: Miquel Yespes Solà (15è Aniv.)  
Diumenge 23: Família Sallent Costa  
 
Vida de la Parròquia                  
 
Domund 2022: Avui hi dedicarem la col·lecta de les misses. Tingueu-ho en compte.   
 
Catequesi 2n curs: Dimarts o dimecres a les 17,15h.    
 

 Curs de Formació Permanent: Començarem el curs amb una xerrada del jesuïta  David 
Guindulain que completarà la visita a La Cova. Serà el dijous 10 de novembre a les 19 h, a la 
Sala Mn. Esteve de la Parròquia. Reserveu-vos aquesta data. Properament us anunciarem la 
resta de xerrades del curs.  

  
 Celebració exequial: El dia 20 Jaume Garriga Margenet de 87 anys d’edat. 
       Que descansi en la Pau del Senyor!   
 Exposició a l’Albergueria:  Paisatges de David Casals Moreno, inaugurada  el divendres dia 

14 d’octubre i oberta fins el dia 11 de desembre de 2022, els dijous i divendres de 17 a 20 h, 
els dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h i els diumenges i festius d’11 a 14 h.      

 
 Col·lectes dissabte, diumenge ............... ............................................... ..........      226,83€ 
  

 Per a pensar    

 Els elements del discerniment. El llibre de la pròpia vida 

A la vida hem de prendre decisions, sempre, i per prendre les decisions hem de caminar per 
un bon camí, un camí de discerniment. Cada activitat important té les seves “instruccions” a 
seguir, que cal conèixer perquè puguin produir els resultats necessaris. Avui ens centrem en 
un altre ingredient indispensable per al discerniment: la pròpia història de vida. Conèixer la 
pròpia història de vida és un ingredient – diguem-ho així – indispensable per al discerniment. 
La nostra vida és el “llibre” més preciós que ens ha estat lliurat, un llibre que malauradament 
molts no llegeixen, o ho fan massa tard, abans de morir. I tanmateix, precisament en aquest 
llibre es troba el que es cerca inútilment d’altra manera. Sant Agustí, un gran cercador de la 
veritat, ho va entendre precisament rellegint la seva vida, assenyalant-hi els passos 
silenciosos i discrets, però incisius, de la presència del Senyor. Al final d’aquest viatge 
s’adonarà amb estupor: «Tu eres dintre meu, i jo fora. I allà et buscava. Deformat, em vaig 
llançar sobre les belles formes de les teves criatures. Tu eres amb mi, però jo no era amb tu» 
(Confessions X, 27.38). Papa Francesc  

                    Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat    o   .com                 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

