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ESPERIT DE LA VERITAT 

 
Esperit de la Veritat  
Llum que m’il·lumines la ruta. 
Et dono gràcies 
per cada troballa de fe. 
Fes que sigui fecund 
el meu servei a la fe, 
i condueix els qui em són confiats 
a la Veritat complerta. 
 
Hans Urs Von Batthasar 
 

Foto: www.parroquiaesperitsant.org 

 

Intencions de misses  

Dissabte 18 : Família Mas Sayós 

Diumenge 19 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Margarita Campmajó Garcia (1r Aniv.) i 

Josep Treserras Salabert    

Divendres 24 : Agustí Vallduriola  

Dissabte 25 : Miquel Xuriach i Miquel Criach 

Diumenge 26 . 10h En acció de gràcies pel Pelegrinatge a Lurdes. 12h Agustí 

Valldeoriola Bellavista (1r Aniv.)   

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana dilluns Celebració de la Paraula i Comunió a les 

8 del vespre. Dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del vespre. Dijous a 

les 8 del matí. Diumenge a les 10h i a les 12h  

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  

Catequesi familiar : Dimarts catequesi de tots els grups de nens i nenes a ¼ de 6 de 
la tarda.  
 
Final de Curs de Catequesi Familiar : Dissabte a la tarda a la Capella de Sant Antoni, 
pares i mares, catequistes, nens i nenes. Ens trobarem a les 4 de la tarda a la Plaça i 
anirem caminant fins a Sant Antoni, allà farem una pregària tots junts i els pares faran 
la revisió de curs mentre els nens i nenes faran jocs a l’exterior. Acabarem a 2/4 de 7 
amb un berenar. No hi falteu!   
 
Capella del Socós : Durant el mes de maig  a les 7 de la tarda Rosari i Mes de Maria.  
 
Capella de Sant Antoni : Durant el mes de maig a les 5 de la tarda Rosari. 
 
Reflexió pasqual : Dimecres vinent, dia 22 a les 9 del vespre als locals parroquials. 
Continuarem rellegint la Carta Pastoral de Quaresma que els bisbes bascos han 
adreçat a les seves comunitats. Porta per títol: “No ardía nuestro corazón...? i té com a 
fil conductor el relat d’Emmaús.  
 
Enterrament : El dia 13 Rosario Robles i Olivares de 82 anys d’edat.                                                                          
 

Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Agraïment de Càritas : Encara que n’anem rebent, fins ara la Campanya de recollida 
de llet ha estat de 1.107 litres. Moltes gràcies a tothom.  
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge .....................................................................341,13€ 
                                                      Moltes gràcies!  
 
Per a pensar   
L’experiència de la catequesi familiar 
Al llarg del curs ens hem trobat per grups de pares, uns els dilluns al vespre, uns altres 
els dimecres i encara un grupet els dissabtes al matí. I pel que fa als nens i nenes 
també, uns els dilluns i uns altres els dimarts.   
Ben segur  que per als pares i mares ha estat un temps de formació important i de 
compartir amb altres pares quelcom que no sempre trobem un espai per a compartir-
ho, com és  el nostre ser creients, la vida de fe, com ho fem per parlar de Déu als 
nostres fills i filles i ajudar-los a pregar. També per als petits la trobada mensual amb el 
grup de catequesi, però sobretot el treball fet a casa amb els pares ha desvetllat  una 
colla d’actituds i de coneixements que hauran d’anar ampliant  en el segon any de 
catequesi i a mida que vagin creixent. Agraïm molt als pares i mares que han dedicat 
aquest temps a la reunió mensual i al treball fet a casa pel bé dels seus fills; no oblideu 
que vosaltres sou els primers catequistes dels fills.  
Ara, en acabar el curs, ens apleguem tots per celebrar el treball fet, revisar com ha 
anat i programar el curs que ve. Ho farem dissabte vinent a la tarda a la Capella de 
Sant Antoni.  
És un moment important per compartir, celebrar i revisar el què ens ha ocupat un 
temps del curs i, sobretot, perquè l’objectiu d’aquest treball s’ho val: la preparació a la 
primera comunió. El curs vinent continua aquesta preparació, no amb la catequesi 
familiar, sinó amb la trobada setmanal en grup amb els catequistes.  
  

 
També ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.com  


