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Corpus vol dir Caritat, amor, donació 

 

Celebrem la festa de Corpus  i unida a ella la jornada de la Caritat. No només perquè 
destinem la col·lecta de la missa a Càritas que també, sinó per adonar-nos que sense caritat 
no hi ha eucaristia. L’una sense l’altra no es poden donar....I per què ens costa tant de viure 
l’eucaristia d’aquesta manera:  com a sagrament de donació, de caritat i  no simplement com 
un ritus per més sagrat que el considerem?  
Sense caritat no hi ha eucaristia: i caritat vol dir gestos d’estimació, d’acostament, de servei, 
de DONACIÓ al que tinc al costat, als de casa,al pare, la mare, el germà, el que pensa com 
jo i el qui actua diferent, el veí, el company de treball, l’amic i apurant-ho molt, també 
l’enemic. Així de clar i de fort ens ho diu Jesús.  
Avui que acompanyem  amb joia a l’Albert, en David i els dos Rogers a la Comunió  convé 
que  amb la nostra vida els ensenyem  a unir la celebració de l’eucaristia a l’estimació, la 
caritat el servei als altres. És allò del rentament dels peus de l’últim sopar de Jesús.   
Felicitats a tots quatre, als pares i tots els que ells estimen.  

 
 



Tinguem en compte...  

 

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

matí. Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: Els dimarts de les 6 a 2/4 de 8 del vespre.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

Intencions de misses 

 

Dissabte 2: Irene Aguilar i família  

Diumenge 3: Josep Valldeneu Roca i Dolors Bigas Brugalla.  Guillermo i Maria. Antònia Calm  

Divendres 8 : Antonio Rufas Cebollero  

Dissabte 9: A Ia Mare de Déu de Lurdes en acció de gràcies  

Diumenge 10: Germanes Antònia i Dolors Codina   

 

 

Vida de la parròquia 

Formació d’adults: Dimecres sopar – col·loqui de final de curs. A 2/4 de 9 del vespre a la 
rectoria. 
  
Capella del Socós: A partir del dia 1 cada dia a les 7 del vespre Rosari i Mes del Sagrat Cor. 
 
Bateig: Martí Sallent Martínez, fill de Josep i Estefania. Han estat padrins  l’Isaac Simón i 

l’Ona Sallent. 

                                  Benvingut a la comunitat parroquial ! 
 
Capella del Socós: A partir del dia 1 cada dia a les 7 del vespre Rosari i Mes del Sagrat Cor. 
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   62,08 € 
Col·lectes: ................................................................................................................307,60 € 
 

Per a pensar 

Pren-te temps  

(Inspirat en un escrit medieval anglès.) 

  

Pren-te temps per portar alegria als altres, és la joia de l'home. 
Pren-te temps per comprendre, és la font de la fraternitat. 
Pren-te temps per escoltar, és un enriquiment sense preu. 
Pren-te temps per descansar, és una ajuda per al cos i l'ànima. 
Pren-te temps per expressar-te, és una veu per als altres. 
Pren-te temps per ajudar els altres,és la font de la convivència. 
Pren-te temps per donar gràcies a Déu, s'ho mereix. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

