
 
Diumenge 24 de durant l’any / C                                               Número 350 / 11 de setembre de 2016 

 
 
L’hora del laïcat    
 
En començar el curs va bé que recordem que a l’església encara existeix una forta mentalitat 
clerical, denunciada pel Bisbe de Roma Francesc en l’Exhortació Apostòlica Evangelii 
Gaudium 102. I que, al mateix temps, en el laïcat catòlic, hi ha una maduresa en la fe i el 

seguiment de Jesucrist important i viscuda. És per això 
que a casa nostra comptem i volem comptar amb el 
laïcat, que és qui podrà donar un veritable impuls a la 
missió evangelitzadora de l’Església. D’aquí que 
insistim en la formació no només dels infants, sinó i 
sobretot, dels adults; aquest any amb un curs 
d’introducció a l’A.T. i a la Catequesi Familiar; d’aquí 
que comptem amb la responsabilitat dels laics al 
capdavant de les diverses activitats pastorals i en les 
celebracions de la fe. Malgrat això, no tots els bisbes ho 
veuen igual que el papa i impulsen una església encara 
molt centrada en els capellans.  

  

Intencions de misses 

Dissabte 10: Pere Espuña 

Diumenge 11:10h Joan Puigdollers i família. 12h Xavier Canamasas Oliva. Julio Acín    

Dilluns 12: Julio Acín   

Dimarts 13: Mercè Noguera 

Dijous 15, a les 8 del vespre Marcelina Napal   

Divendres 16: Ramon Calm Brachs (1r Aniv.) 

Dissabte 17: Pere Baulenas 

Diumenge 18: 10h Carme Cabré. 12 Maria Calm    

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Cada dia a les 8 del vespre. Dimecres Celebració de la Paraula i Comunió. 

Diumenge a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda  

  

 



Vida de la parròquia 

Catequesi d’infants: Les inscripcions són únicament aquesta setmana, dilluns 12, dimarts 
13, dimecres 14 i dijous 15 de setembre de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda al despatx parroquial. 
La inscripció és de 25€ (material inclòs) 
 
 
Curs de Formació d’Adults:  
INTRODUCCIÓ A L’ANTIC TESTAMENT. Professor Anton M. Vilarrúbias, el primer dimecres 
de mes,  de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre.  

 
Dimecres  5 d’octubre 2016:       ELS 10 PRIMERS CAPÍTOLS DEL GÈNESI, 
                                                    REVELACIÓ I MITES DE L’ENTORN. 
    “             2 de novembre:         ELS PATRIARQUES D’ISRAEL, 
                                                    HISTORICITAT I CATEQUESI. 
    “            14 de desembre:        MOISÈS LEGISLADOR. 
 
Dimecres 11 de gener 2017:      ELS LLIBRES PROFÈTICS. 
    “              1 de febrer:              EL LLIBRE DELS SALMS I ALTRES CÀNTICS. 
    “              1 de març:               LES MONARQUIES DE JUDÀ I ISRAEL. 
    “              5 d’abril:                  ESCRITS D’ESPERANÇA: RUTH, ESTER, JUDIT, TOBIT... 
    “              3 de maig:               ELS LLIBRES SAPIENCIALS.   

 
 
Acolliment dels pares que han demanat el bateig del seu fill/a: Dimarts a les 9 del vespre 
reunió a la rectoria.   
 

Bateig: Antonia García Giménez, filla de Juan Francisco i Estefanía. Van ser padrins Pedro 

Rojas i Blanca Giménez. 
                                                       Benvinguda a la comunitat parroquial! 

 
Col·lectes: Dissabte i diumenge   ...........................................................................       375,53€ 
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit ...................................     53,59€ 
Donatiu ........................................................................................................................     80,00€  

Moltes gràcies! 

 
 
Per a pensar  

Més d’un centenar de persones ens vam aplegar al Dinar de 
Germanor d’aquest any, el dissabte de Festa Major, dia 3 de 
setembre . Com sempre l’Arrossada va servir per fer-nos 
sentir parròquia, per trobar-nos en família i més aquest any 
que s’esqueia en plena Festa Major del poble.                            
Com qui no fa res, ja és el sisè any, que a final d’estiu, 
repetim aquesta activitat que vam encetar el 2011 en motiu de 
la celebració dels 300 anys de l’edifici de l’església parroquial. 
Com la sortida d’estiu ha passat a formar part del calendari i 
de les activitats que en temps de vacances organitza la nostra 
Parròquia.                                                                            
Gràcies per respondre cada any a aquesta iniciativa i que no 
es perdi.   

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

