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Déu és comunió i ens crida a la comunió  

Avui celebrem la Festa de la Santíssima Trinitat: Déu Pare, Fill i 
Esperit Sant. I ens diu que el Déu trinitari és convivència íntima, 
comunió i només en la comunió  se’ns descobreix. Ho diem 
tantes vegades! Quan fem el nom del Pare, quan diem el Glòria, 
quan proclamem el Credo... i en canvi se’ns escapa sovint viure’l 
com a tal, com a Trinitat, comunió, amor.  
Això ens porta a sentir-nos cridats a viure la comunió amb Ell: 
hem rebut l’Esperit de Crist Ressuscitat que ens fa cridar: Pare! I 
la comunió amb els germans, una comunió que expressem 
sobretot en l’eucaristia. Seiem tots entorn de la taula i 
combreguem amb Crist, estem en comunió amb Ell. Avui 
precisament, estrenen aquesta comunió la Jordina Dachs i la 

Clàudia Martínez. Per primer cop participen en l’Eucaristia i s’acostaran a rebre Cos de Crist 
en la seva primera comunió, al costat dels pares i de les persones que més estimen. Els 
agraïm l’acompanyament que han fet a les seves filles en el camí de la fe i els encoratgem a 
no deixar-les soles en el seu creixement espiritual i en la celebració i la vida de fe. Que 
l’exemple d’avui es repeteixi habitualment en la celebració dominical. Per molts anys! 
  
 

Intencions de misses 

Dissabte 10: Família Giol Mas  

Dumenge 11: 10h. Enric Aregall Estabanell  12h Germanes Antònia i Dolors Codina  

Dimarts 13: En acció de gràcies a la Mare de Déu de Lurdes  

Dimecres 14: Família Tomaset 

Divendres 16: Família Mataró Soldevila. Rosendo García Contreras 

Dissabte 17: Assumpció Salomó 

Diumenge 18: 10 h. Pere Espuña Font   12 h Martí Morell Mas (1r Aniv.) Maria Calm 

Preseguer.    

Tinguem en compte... 

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

Dijous a les 8 del matí i diumenge a les 10 i a les 12.  
 
Despatx parroquial: Horari d’estiu: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 del vespre. 
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 

Vida de la parròquia 
 
Bateig: Maria Moreno Rodríguez, filla d’Abraham i Immaculada. Van ser padrins Zuleima 

Arcos i María Berrios.  



     Benvinguda a la comunitat parroquial! 
 
Enterrament: El dia 7 Montserrat Julià Arimany  de 91 anys d’edat.  

Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Capella del Socós a les 7 de la tarda Rosari i Mes del Sagrat Cor, a partir del dia 1. 

 
Mans Unides:En el concert de Gospel del diumenge passat es varen recaptar 525 euros. 

Gràcies a tots per fer possible que puguem ajudar a fer realitat aquest any, els projectes 
pendents. També sou convidats a assistir a la reunió mensual que tindrà lloc el dia 15 a les 6 
de la tarda.  
 
50è Pelegrinatge a Lurdes: Del 17 al 21 de juny. Com cada any hi participen malalts i 

acompanyants de Centelles. Estarem en comunió.  
 

PORTES OBERTES al Centre Parroquial: Després de 15 mesos d’obres  avui diumenge dia 

11 de juny, de les 11  a les 14 hores, volem ensenyar-vos com ha quedat l’interior del local, el 
pati exterior i la façana. Acompanyem el recorregut i la visita als espais rehabilitats amb un 
power point, imatges que són testimoni de la història i la vida del Centre i, especialment, 
d’aquests quinze mesos de treball.  Comptem amb petites actuacions de diferents grups 
artístics que han volgut participar-hi desinteressadament. El Centre Parroquial, mantenint la 
seva identitat, ha  de continuar essent un espai obert a tots els grups i activitats artístiques al 
servei de tot el poble de Centelles.  
 
 

         
 
Col·lecta de la setmana passada .................................................................................304,19€                         
Full i Espurna:................................................................................................................. 47,66€ 

Diumenge vinent és la festa de Corpus: dedicarem la col·lecta a Càritas. Penseu-hi!  
Moltes gracies! 

 Per pensar  
  

 
Les Benaurances són d’alguna manera  el carnet d’identitat del cristià, que  s’identifica com a 
seguidor de Jesús.  
Papa Francesc   

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

