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La catequesi i la Primera Comunió
Avui és el primer dia que els nens i nenes comencen a fer la
primera comunió, és a dir participen plenament en l’eucaristia.
Alguns s’han fet presents a la missa familiar que celebrem
regularment. Avui també combregaran.
Les primeres comunions s’aniran celebrant al llarg d’aquests
dissabtes o diumenges que segueixen. Són dies, doncs, de
comunions que no s’haurien de reduir a aquestes festes i prou.
Ja sabem que la vida cristiana no té ple sentit sense els
sagraments i d’una manera especial sense el de l’eucaristia, la
missa. Per això desitgem que els pares que aquest dia els acompanyen a missa ho
facin també els altres diumenges i els ajudin a descobrir la joia i el profit que ens porta
l’eucaristia.
D’altra banda la catequesi continua fins a finals de maig, tant la familiar com per als
que vagin fent la comunió. I tant de bo que molts continuessin, pares i nens, aquesta
formació més enllà de la primera comunió ja que com a cristians ens fa falta sempre.

Intencions de misses
Diumenge 15: 10 h. Ramon Soler Vila. 12 h. Maria Calm Presseguer
Dilluns 16: Esposos Miquel i Balbina
Dijous 19: Família Vallduriola Mata
Dissabte 21: Assumpció Salomó
Diumenge 22: 10 h. Esposos Miquel Balmes i Balbina Vall. 12 h. Comunitat Parroquial

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.
Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
Càritas Parroquial: Dijous de 5 a 8 de la tarda.

Vida de la Parròquia
Agraïment de Càritas: Durant la Setmana Santa i Pasqua s’han recollit 172 litres d’oli
i 137 litres de sucre. Són els productes que es necessiten i no n’arriben. A tothom
moltes gràcies una vegada més.

Preparació del Baptisme: Reunió dels pares i mares que han demanat
el baptisme del seu fill/a dimarts dia 17 a les 9 del vespre.

Les celebracions dominicals en absència de prevere : Dijous dia 19 a 1/4 de 9 del
vespre a la Sala parroquial Mn. Josep Esteve, a càrrec de Xavier Aymerich, rector de
Molins de Rei.
Catequesi: Dissabte vinent de les 10 del matí a les 3 de la tarda
tindrà lloc la trobada de Catequesi de les parròquies de
l’Arxiprestat al Col·legi El Roser de Sant Julià de Vilatorta. Hi
participarem com els altres anys els diversos grups de la nostra
parròquia. Els pares que vulguin poden acompanyar-nos.

Enterrament: El dia 13 Antonio Jiménez Dionisio de 72 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!

Col·lecta dissabte i diumenge passats ...........................................................530,89€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Bona Pasqua!
També nosaltres volem que sentiu la nostra veu.
Som joves i comencem a caminar i descobrir el que Jesús ens ofereix.
A vegades ens costa d’entendre’l perquè el que sabem que feia i que nosaltres hem
d’imitar és difícil, ja no sempre és el que es fa al nostre voltant.
Per això us demanem que tingueu confiança en nosaltres, que ens doneu oportunitats
per demostrar que, tot i ser joves, podem estimar, ajudar, escoltar i acollir.
Volem acabar donant les gràcies a totes les persones que intenten fer el possible
perquè descobrim Jesús Ressuscitat i d’una manera especial als nostres pares.

Text dels més joves de Mans Unides llegit a la Vetlla Pasqual.

Si voleu podeu consultar la versió digital d’Espurna a:
http://fullcentelles.blogspot.com/ o contactar amb nosaltres a través del nostre
e-mail: fullcentelles@gmail.com

