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Domund 2016 : Sortir o quedar-nos ?  
Avui celebrem el Domund. I el cartell d’enguany ens convida a sortir de 
la nostra terra. Surt de la teva terra, és el missatge. I jo em pregunto si 
aquest lema no respon més a un altre moment que al que vivim. Fa ja 
molts anys que la missió no es troba fora de la nostra terra sinó més 
aviat a dins, perquè fa molts anys, i cada vegada és més notori, que a 
casa nostra ens cal refer l’anunci de Jesucrist. I per tan cal que els 
cristians ens quedem a la nostra terra i  hi fem sentir el seu missatge. 
Sí que és veritat que cal mantenir la primera part de la frase escollida 
perquê l’anunci de l’Evangeli i la comunicació de la nostra experiència 
de fe sempre ens demana mirar enfora i sortir de nosaltres i del nostre 
entorn creient, per fer l’anunci explícit de Jesucrist. I quan parlo de la 

nostra terra no em penso només en Catalunya que també, sinó més enllà d’ella. Sense anar 
més lluny aquesta setmana estan fora de Catalunya he escoltat diferents comentaris referits 
a l’Església i a la valoració del servei que fa que denoten clarament un allunyament palpable i 
una indiferència religiosa latent i he vist com totes les esglésies dels pobles estan tancades i 
es limiten a anunciar uns serveis religiosos que fan pensar més en un estil funcionarial que 
no pas en un servei i una atenció a la persona i la comunitat. I sense proximitat a la persona, 
sense comunitat difícilment podem fer l’Església. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 22: Esposos Giol Mas 

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

                         i Antoni Puig Costa 

Dilluns 24: Ramon Pla Parés  

Dimecres 26: Família Toran Aguilar  

Dijous 27: Olga Toro Cardona  

Dissabte 29: Maria Casadesús 

Diumenge 30: 10h Carme Cabré. Família Carrera. 12h Carme Bellavista i Francisco Font. 

Miquel Yespes Solà  (9è Aniv.)  

    



Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. Dijous a 

les 8 del matí 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.  
Catequesi Familiar: Dilluns o dimarts, grups de catequesi, nens i nenes a ¼ de 6 de la tarda . 
Catequesi de Confirmació: Dijous  a les 7 de la tarda reunió dels qui es confirmen 
properament. 
 
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.  
 
Missa Familiar:Serà diumenge vinent a les 12 del migdia.  
Reunió preparatòria, dimarts  25 a les 9 del vespre.  
 
Consell Parroquial: Dilluns a les 9 del vespre.  
A 2/4 de 9 pregària a la Capella dels Dolors oberta a tothom.  
 
2n cicle de Cinema Any de la Misericòrdia:  
Divendres, 28 d’octubre a les 9 del vespre, a la Sala Mn. Esteve de la Rectoria.  

 

Le Week-End,  2013,  
Regne Unit, duració 89 minuts. Director: Roger Michell.  Amb Jim 
Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff Goldblum. Drama romàntic.  
Sinopsis: Nick i Meg, parella professors britànics tornen a París, trenta anys 
després de la seva Lluna de Mel, per mirar de revitalitzar el seu matrimoni. 

 
Capella del Socós: Durant el mes d’octubre cada dia a les 7 del vespre Rosari. 
 
Residència Sant Gabriel: Avui a les 11 del matí missa celebració de la Festa dels 80 anys.   
 
Espurnes de vida dels voluntaris i refugiats al camp de Filippiada (Grècia):  
A càrrec de Teresa Vallvé , dijous 3 de novembre a 2/4 de 9 del vespre, Sala de Vidre del 
Casal Francesc Macià. 
 
Donatiu:.......................................................................................................................    200,00€                        
 
Mans Unides amb Haití: Donatius al compte: ES12.0075.0001.8506.0678.6759.  

 
Moltes gràcies! 

Per a pensar  
Avui tenim més llibertat però menys alegria. 
Tenim més menjar però menys nutrició  
Són temps en què a moltes llars entren dos sous però augmenten els divorcis 
Temps de cases molt boniques però de llars desfetes.                                                       
                                                                     Del llibre de Catequesi familiar  

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