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Les nostres eucaristies  
Ara que només va a missa qui vol, i qui hi va ho fa amb ple 
convenciment, o almenys  així ho demana l’eucaristia, ès bo 
que ens parem un moment en la celebració: com hi som, com 
hi participem, com sentim present el Senyor, com l’adorem... i 
com tot això ho fem en família, en comunitat, no com un acte 
de pietat individual i personal, sinó com a celebració 
comunitària.  
Perquè no ens passi que cantem molt i no lloem ningú, que 
sentim la Paraula i no l’acollim en els nostres cors, que rebem 
el Cos de Crist i no combreguem amb ningú, que recitem de 
memòria les respostes que toquen i no proclamem res, que 
omplim la Missa de paraules i signes nostres i ens quedi buida 
de la Presència del Senyor.   
Per tot això ens cal ser puntuals a la celebració i no arribar un 
cop començada, estar pel que fem i no distreure’ns, ser 

conscients del que diem i copsar el que sentim, pensar cada gest i el que significa, participar 
amb els altres en el cant, les aclamacions i respostes, acostar-nos tant com puguem a l’altar, 
agrupar-nos i no deixar espais buits, deixar-nos acompanyar pel silenci i la contemplació...  
Bons propòsits que, si fem nostres, ens ajudaran a gaudir de cada una de les celebracions 
de l’Eucaristia. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 15: Francisco Mataró  

Diumenge 16: 10h Josep M. Relats Ruaix 12h Pere Calm i Teresa Calm  

Dissabte 22: Esposos Giol Mas 

Diumenge 23: 10h Carme Cabré. Família Calm 12h Assumpció Pujol Tuneu (3r Aniv.) i Antoni 

Puig Costa 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana Celebració de la Paraula i Comunió dilluns, dimarts, 

dimecres i divendres a les 8 del vespre. Missa dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 10 

i a les 12 del matí. 

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: Dilluns i dimarts grups de 2n curs a ¼ de 6 de la tarda.  
 
Confirmacions 2016: Seran a finals de novembre. Si hi ha algú que té previst casar-se o ser 
padrí de bateig i vol confirmar-se que ho comuniqui per poder-se preparar i afegir-se al grup 
de joves que aquell dia es confirmarà.  
 
2n cicle de Cinema Any de la Misericòrdia:  
Posem en marxa el segon cicle cinematogràfic, amb la intenció d’abonar la reflexió sobre els 
aspectes afins a la misericòrdia, a partir d’un retrat més o menys realista de la quotidianitat.  
Divendres 28 d’octubre a les 9 del vespre, propera sessió, a la Sala Mn. Esteve de la 
Rectoria, amb el drama romàntic:    
 

 

Le Week-End  
2013, Regne Unit, duració 89 minuts. Versió espanyola 
Director: Roger Michell 
Actors: Jim Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff Goldblum, Olly 
Alexander, Judith Davis entre altres 
Gènere: Drama romàntic 
Sinopsis: Nick i Meg,  parella madura de professors britànics, amb 
els fills independitzats, decideixen tornar a París, trenta anys 
després de la seva Lluna de Mel,per mirar de revitalitzar el seu 
matrimoni. 
Premis: Festival de Sant Sebastià, 2013: Millor actor, J. Broadbent. 

 
Capella del Socós: Durant el mes d’octubre cada dia a les 7 del vespre Rosari. 
 
Residència Sant Gabriel: Diumenge vinent  23 d’octubre a les 11 del matí missa en la 
celebració de la Festa dels 80 anys.   
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge   ...........................................................................       313,86€ 
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit ...................................     55,48€ 

Moltes gràcies! 
 
Domund 2016: És diumenge vinent.  
  
Santuari de PUIGGRACIÓS:  CONFERÈNCIA   “Ramón Llull, l’escriptor de Dèu” per Pere 
Villalba, professor emèrit de la UAB, avui 16 d’octubre de 2016 a les 5 de la tarda. 
 
                                         

Per a pensar  
Avui hem multiplicat les nostres possessions però hem perdut els nostres valors. 
Parlem molt, estimem poc i odiem massa. 
Hem anat a la Lluna i hem tornat però tenim problemes per travessar el carrer i conèixer el  
nostre veí. 
Hem conquerit l’espai exterior perô no l’interior.  
Tenim més ingressos però menys moral.           
                                             
                                                                     Del llibre de Catequesi familiar  

 
 

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