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L’obrar del Senyor  
El llibre de la Saviesa  (11,23 – 12,2) del s. I abans de Crist,   fa una presentació 
entenedora de la manera d’obrar del Senyor, des d’una mirada antropològica: Per 
parlar de la grandesa de Déu es val poèticament d’imatges de coses tan insignificants 
com  el gra que inclina la balança o l’esquitx de rosada que cau al matí: gairebé no es 
veuen, insignificants, però que hi són, encara que les percebem amb dificultat i  ens 
cal fixar-nos-hi per  adonar-nos-en. Imatges que refereix al món sencer, comparat 
amb la grandesa del Senyor, que ens passa sovint desapercebuda.  
I tot  seguit parla de la compassió i de l’amor del Senyor. També universals i 
immensos: us apiadeu de tothom, diu; estimeu tot allò que existeix, no abomineu res 
del que heu creat , tot ho heu fet estimant-ho. És una descripció de la mirada del 
Senyor envers  les persones, la creació, tot el que existeix, embolcallat per l’amor de 
Déu, que estima l’existència, la vida, i que ens dóna a tots el seu alè immortal.  

                                                                             
 

   

 
 



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 19h. Dissabte missa 
anticipada a les 19 h. Diumenge a les 11h.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 29: Miquel Yespes Solà (15è Aniv.)  
Diumenge 30: Família Sallent Costa  
Dilluns 31: Missa anticipada  a les 19h pels difunts 
Dimarts 1, Tots Sants: Carme Bellavista i Francesca Font. Mercè Sala Bou 
Dimecres 2: Difunts   
Dissabte 5: Pilín Giol Pujalt  
Diumenge 6: Comunitat Parroquial  
 
Vida de la Parròquia                  
 
Canvi d’horari:  A partir d’avui i amb l’entrada  a l’horari d’hivern les misses dels dies  feiners 
seran a les 19h, també l’anticipada del dissabte al vespre. Tingueu-ho en compte!   
 
Tots Sants: Missa anticipada dilluns a les 19h . Dimarts a les 11 del matí.  
 
Dia dels difunts: Dimecres a les 19h.  
 
Missa Familiar: Diumenge vinent, primer de mes a les 11h. 
 
Catequesi de preparació a la Comunió: Dimecres a les 17,15h.    
 

 Curs de Formació Permanent: Començarem el curs amb una xerrada del jesuïta  David 

Guindulain: Sant Ignasi de Loiola a Montserrat: un llegat per avui. El dijous 10 de 
novembre a les 19 h a la Sala Mn. Esteve de la Parròquia. Us hi esperem. Properament us 
anunciarem la resta de xerrades del curs.  

  
   
 Exposició a l’Albergueria:  Paisatges de David Casals Moreno, inaugura  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·lecta del Domund ............... .............................................................. ..........      356.62€ 
  
 Col.lecta Germanor: Dissabte i diumenge vinents a les misses. Penseu-hi! 
  
 

 Per a pensar 
    

“ O caminem junts cap a la pau, o mai la trobarem” (Franklin).   

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

