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DIUMENGE DE LA PARAULA . VII SETMANA DE LA BÍBLIA 
 
Avui és el Diumenge de la Paraula. I enceta una setmana  dedicada a la Bíblia. 
Ens cal fomentar la lectura i el coneixement de la Bíblia. És fonamental per enfortir 
la nostra fe i per viure atents al que ens diu la Paraula de Déu. Dissortadament 
ens falta formació bíblica, d’aquí que la major part dels cursets de formació que 
hem fet a la Parròquia han estat dedicats a aprofundir en els  estudis bíblics, però 
no  sempre  tothom hi pot assistir. Ens quedem amb allò que coneixem des de 
petits i ens perdem  tot el que d’ençà de llavors  s’ha anat estudiant i ha ajudat a 
descobrir  aspectes bíblics que fa anys no es coneixien.  
En aquest sentit  avui us oferim una presentació de l’Evangeli segons Sant Mateu 
que és  el que proclamarem aquest any a la missa dels diumenges ja que estem 
en el Cicle A. Un fulletó senzill que  té aquests apartats: Qui és Mateu? L’Evangeli, 
el pla de l’Evangeli, els set discursos de Jesús i el gran relat de la Passió (Mt 26 – 
27). 
En deixem alguns exemplars al cancell de l’església perquè us l’emporteu  i  
també us el podem enviar, si   ho indiqueu,  per correu electrònic o whatsapp. Ens 
ajudarà a entendre millor l’evangeli que anirem proclamant cada diumenge i fer 
nostre el missatge de la Paraula de Déu per viure-la durant la setmana. 
 
 
  

   

 



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 19h i 
diumenge a les 11 del matí.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 21: Comunitat parroquial  
Diumenge 22: José Alonso Lafuente (14è Aniv.) Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel, 
Sergio Peláez i Silvestra Aivar Gil. Josep M. Encinas. Intenció particular  
Dilluns 23: Ànimes  
Dimarts 24: Ànimes 
Dijous 26: Família Torán Aguilar  
Dissabte 28: Ànimes 
Diumenge 29: Carme Giol Minguet (4t Aniv.) Josep Solà Molist (7è Aniv.) Josep M. Encinas. 
Intenció particular.   

 
 
 
Vida de la Parròquia                  
 

  
 Reunió de pares dels nens  de catequesi: Dilluns a les 20,30h a la sala de reunions de la 

Parròquia.  
 
Catequesi en grup dels nens i nenes: Dimarts o dimecres a les 17,15h.    
 
Celebració exequial: El dia 15 Ramona Capella Batlles de 89 anys d’edat. El dia 16 M. 
Josefa Gispert Arañó de 85 anys. El dia 20 Maria Vilaseró Arenillas de 90 anys.  
                                                            Que descansin en la Pau del Senyor! 

 Pessebre a l’Ajuda: Dissabte vinent  anem a recollir el Pessebre que vam portar a l’Ajuda 
abans de Nadal. Sortida de la Plaça Major a les 10 del matí. Tornem a dinar a casa.  

    
 Col·lectes:  ........................................................................................................242,37 €  
 Santa Infància....................................................................................................   60,00 € 
 Donatiu per calefacció............................................................................... ...      50,00 € 

       Moltes gràcies.   
 

 
Per a pensar 
 

Actualment, cal una profunda experiència de la fe cristiana, arrelada en la pregària; una 

formació sòlida dels continguts de la fe, tenint en compte aspectes intel·lectuals, 

pastorals, humans i espirituals perquè quan no es té aquesta formació un acaba sent 

assimilat per la cultura dominant. Es necessiten cristians que visquin la seva fe unida a 

l’Església, és indispensable caminar junts.  F.C.  

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


