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La festa de Corpus i la Comunió  

Avui celebrem el Corpus. La festa del Cos i la Sang 
de Crist que, abans, era un dels tres grans dijous 
festius de cada any. Ara traslladada al diumenge 
aquesta festivitat ens recorda de ple l’Eucaristia i 
ens convida a la caritat. Per això aquest dos eixos 
centren la festa d’avui.  
Per una  banda l’eucaristia que celebrem cada 
diumenge avui pren més relleu, ja que a l’Eucaristia, 
a la missa, ens alimentem amb el Cos de Crist. I 
avui, precisament a la missa de 12 fan la primera 
Comunió la Paula Gazulla Morón, l’Iker Lagresa 

Moruno, en Sergio Martínez Martínez i la Júlia Masó Conill. A tots quatre l’enhorabona, als 
pares una felicitació per haver-los acompanyat fins aquí i un prec: que no deixeu de fer-ho 
d’ara endavant. La formació cristiana que han rebut és només un inici i convé enfortir-la en 
cursos posteriors; la primera comunió només és un tast del que hauria de ser la participació 
en la missa  dominical per a tot cristià, però els nens i nenes sense els pares no poden fer-ho, 
necessiten que els acompanyeu a missa i els encoratgeu a participar-hi. Si no, de què serveix 
fer la primera comunió?  
I el segon eix: Corpus és el dia de la Caritat. El dia en que especialment pensem en Càritas i 
en aquells que Càritas atén, que són els més pobres. Càritas és el braç d’ajuda humanitària 
de l’Església. Sense la vostra ajuda no hi ha Càritas. Us demanem la vostra  aportació i que 
aquesta sigui ben generosa. Moltes gràcies.   
 

 

Intencions de misses 

Dissabte 28 : Esposos Joan Caralt i Maria Reixach 

Diumenge 29 : 10h Assumpció Buscà. 12h Comunitat Parroquial  

Dilluns30 : Ramon Plà Parés 

Dimarts 31 : Ramon LLohis 

Dimecres 1 : Família Canet Capdevila 

Dijous 2 : Maria Rusiñol 

Divendres 3 : Joan Solasagalés Benet 

Dissabte 4 : Esposos Andreu Coll i Ramona Cruells 

Diumenge 5 : 10h Comunitat parroquial12h Isabel 



Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dissabte a les 8 del 

vespre. Divendres a les 8 del matí. 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 

 
 
Corpus 2016: Practica la justícia, deixa la teva em premta : Amb aquest 
lema se’ns proposa fer la nostra ajuda a Càritas en aquesta festa tan 
senyalada. Avui col·lecta a totes les misses. Moltes gràcies. 
 
 
Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia. Acompanyarem els que fan la 
Primera Comunió.  

 
Càritas Parroquial : Dilluns 30 a les 9 del vespre reunió. 
 
Curs de Formació : Dimecres dia 1 acabem el que aquest any hem dedicat a conèixer una 
mica més la segona part del Nou Testament: Els Fets dels apòstols, les Cartes i l’Apocalipsi. 
Ho farem amb un sopar tot fent la valoració del curs i la proposta per a les properes sessions 
de formació.  
 
Confirmació : També dijous dia 2 acabem les trobades d’aquest curs amb un berenar. 
Reprendrem la catequesi un cop passat l’estiu.   
 
Final de Curs de catequesi de Comunió : Amb els pares, nens i catequistes dissabte vinent 
a les 4 de la tarda.  
 
Enterrament : El dia 28 Andreu Rovira Prat de 83 anys.  
       Que reposi en la Pau del Senyor! 
 
Mes de juny: Cada dia Rosari i mes del Sagrat Cor a les 7 de la tarda a la capella del Socós. 
 
Col·lectes dissabte i diumenge ....................................................................................347,94€ 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir .......................................52,50€ 
Donatiu : .........................................................................................................................  70,00€ 

Moltes gràcies! 
Per a pensar  
Aquesta semana hem llegit:  
 
La Conferencia Episcopal invierte cada año más de diez millones de euros en su canal de 
televisión, mientras que a Cáritas le da seis millones 
El estudio, encargado por los propios obispos, concluye que esta cadena "no propone el 
evangelio" y sugiere un "cambio de guión" porque "no va por el buen camino". 
 
Quina llàstima! 
 

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


