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El diumenge és festa  

Reprenem avui  els diumenges del temps de durant l’any 
després de la Quaresma, la Cinquantena Pasqual, la 
Pentecosta i les solemnitats de la Santíssima Trinitat i 
Corpus. Per tant ens cal fixar-nos en el valor del diumenge 
que és la festa primordial del cristià, perquè coincideix amb 
dia que Jesus Ressuscitat es fa present enmig dels 
deixebles i els parteix el pa: el gest de l’eucaristia, la nostra 
missa. Per això és el dia de festa primordial per als cristians 
i el centre d’aquest dia  l’ha d’ocupar la celebració de la 
missa. Diumenge passat en parlàvem  abastament en motiu 

de la celebració del Cos i la Sang de Crist. Però és cada diumenge que ens apleguem a 
l’església per  celebrar l’eucaristia, escoltar la Paraula de Déu i fer-la nostra i combregar amb 
el Cos de Crist. Avui precisament, ho faran per primer cop a la missa de 12  l’Aina Vila Tañà, 
l’Èric Bares Franquesa, en Marc Colomer Padrón i en Pol Gómez Pérez. Per tots ells avui és 
dia significatiu en el camí de la seva fe, sens dubte gràcies a l’acompanyament dels pares i 
avis i el suport de la comunitat. Però no poden quedar-se aquí el suport i l’acompanyament 
dels pares sinó que han de seguir perquè sense ells els petits desistiran de participar a 
l’eucaristia dominical i llavors, per què hauria servit fer la comunió?  Per tant la nostra 
felicitació per haver arribat fins aquí i un prec per  continuar endavant: Pares, no deixeu sols 
els vostres fills, tampoc en la celebració de la fe. Que amb el vostre exemple els ajudeu a 
poder seguir participant en la missa dominical com aquests dies ho feu. Per molts anys!  
 

Tinguem en compte... 

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

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. 

 

 

Intencions de misses 

Dissabte 4 : Esposos Andreu Coll i Ramona Cruells 

Diumenge 5 : 10h Comunitat parroquial. 12h Isabel 

Dilluns 6 : Ramon Plà Parés 



Dissabte 11 : Antoni Coll Cruells 

Diumenge 12 : 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Antoni Puig i Assumpció Pujol. Josep 

Preseguer i Maria Muntadas.  

 

Vida de la parròquia 

 
49è Pelegrinatge Diocesà a Lurdes : De dissabte 11 al dimecres 15 de juny de 2016. Que 
sigui ben profitós als qui aquest any van a Lurdes, malalts i acompanyants. 
 
Sopar de grups de la parròquia : Divendres dia 10 de juny a les 9 del vespre a la rectoria.  
 
Cicle Cinema - Any de la Misericòrdia 2016: Divendres 17 de juny de 2016 a les 9 del 
vespre a la Sala Mn. Josep Esteve de la Parròquia. Pel·lícula: "Intocable" (Original: 
"Intouchables")  França, 2011. Director: Olivier Nakache, Eric Toledano. Durada: 109 min. 
Sinopsi: Philippe, un aristòcrata milionari que s'ha quedat tetraplègic a causa d'un accident de 
parapent, contracta com a cuidador a domicili a Driss, un immigrant d'un barri marginal acabat 
de sortir de la presó. 
 
Mes de juny: Cada dia Rosari i mes del Sagrat Cor a les 7 de la tarda a la capella del Socós. 
 
Corpus 2016: A les col·lectes de dissabte i diumenge es van recollir 495,72€. En nom de 
Càritas moltes gràcies. 
 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir .......................................52,50€ 
 
Mans Unides : Us dona les gràcies a tots els que vàreu participar a la Gimcana del dia 28 i us 
fa avinent que es van recaptar 300 euros que seran enviats a Save the Children per ajudar als 
nens orfes dels refugiats. 
  
Cant Coral : A l’església parroquial el 36è Festival de Cant Coral aquest dissabte dia 4 de juny 
a les 9 del vespre.    
 
Per a pensar  
Aquests dies que anem acabant les catequesis i sessions de formació va bé recordar el que 
ens diu el Directori de la Parròquia i de l’Arxiprestat  de la Conferència Episcopal 
Tarraconense sobre la formació:   
 
67. Les parròquies han de vetllar per la formació continuada dels fidels. De totes maneres, 
moltes instàncies de formació anirà bé que siguin assumides per l’arxiprestat, o fins i tot per 
diversos arxiprestats, perquè així seran més eficaces.  
68. La formació continuada de tots els qui estan actius en la pastoral —sense excloure els 
preveres malgrat que tinguin formacions específiques a nivell diocesà—, com també la 
preparació dels nous agents de pastoral, en especial de cara a exercir ministeris concrets, pot 
ser feta des de moltes instàncies. A l’arxiprestat correspondrà conèixer aquestes instàncies 
formatives i veure quines llacunes poden i deuen ser omplertes des del mateix arxiprestat. Pot 
constituir-se un equip arxiprestal que se’n faci responsable i tingui present, també, la formació 
de tots els fidels de les seves parròquies. 
 
Quan no es faci a nivell arxiprestal cal que ho fem a nivell de parròquia. 

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


