Diumenge 18 de durant l’any /A

Número 240 / 3 d’agost de 2014

PROCLAMEU EL MISTERI DE LA FE
És la invitació que el celebrant fa al poble
que participa a l’Eucaristia després de la
consagració. I la resposta, dita de nord, molt
sovint no és una proclamació, sinó quelcom
que diem de pressa i a ritme diferent dins
l’assemblea.
ea. Més que una proclamació
llavors sembla un garbuix de paraules sense
cap sentit.
Per això, hauríem de tenir cura a l’hora de
pronunciar la resposta. Que
ue fos una veritable
proclamació, dita a poc a poc i a un mateix
ritme, pensant bé el que diem. Tinguem-ho
Tingue
en compte.
Si ho fem així, tindrà molt més sentit el que diem i ens ajudarà a entendre el que
celebrem.

Intencions de misses
Dissabte 2:: Esposos Giol Mas
Diumenge 3:: 10h Comunitat Parroquial.
Parroquial 12h Joan i Àngels Vivet i Farrés
Dilluns 4: Jaume Vila i Lurdes Vall·llovera
Dissabte 9: Coloma Mata
Diumenge 10: 10h Joan Puigdollers (3r Aniv.) 12h Llorenç Vilaró i esposa

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns,
Dilluns dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del
vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge
Diu
a les 10 i a les 12.
Horari de despatx: Dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
Càritas Parroquial:: Dijous de 5 a 8 de la tarda

Vida de la parròquia
Despatx parroquial. Horari d’estiu: Els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
Enterraments: El dia 1 Joan Cabrera Camprubí de 59 anys d’edat. El dia 2 Mercè
Sanjuan González de 87 anys.
Que reposin en la Pau del Senyor!
Celebració del sagrament del perdó: Els qui vulgueu rebre personalment el
Sagrament de Penitència podeu adreçar-vos a la Capella dels Dolors mitja hora abans
de les misses dominicals. I els que preferiu un espai de conversa tranquil·la i de
pregària personal, demaneu-ho i sempre sereu atesos.
Sortida a la Cartoixa de Montalegre a Tiana:
Serà el dijous 28 d’agost. L’estiu passat vam fer
una visita a la Cartoixa d’Escaladei i ara
completarem aquesta activitat amb la visita a una
cartoixa habitada i en actiu. Després tindrem
temps de visitar Mataró i en concret un dels seus
espais artístics més importants. Els que estigueu
interessats en assistir-hi podeu ja apuntar-vos.
Les places són limitades i no tenim previst de fer
una segona sortida. El preu del viatge i el dinar és
de 30€. Sortirem a les 9 del matí.

(Foto: http://cartoixamontalegre.net/)

Arrossada popular: El dissabte de la Festa Major, dia 30 d’agost. Preu 14€.
Col·lectes: Dissabte i diumenge passat............................................................ 276,98€
Full i Espurna .................................................................................................... 56,38€
Donatiu del Bar La Violeta per Càritas.........................................................

77,78€

Moltes gràcies!

Parròquia de Sant Martí de Centelles
Celebració de les Noces d’or sacerdotals de Mn. Joan Puig i Mas: Va
tenir lloc diumenge passat. La missa concelebrada per quatre sacerdots i
dos diaques, una església plena de familiars, amics i veïns va ser l’acte
central de la trobada. Després un àpat familiar en el marc del Mas Cerdà va
completar la festa.
Enhorabona Mn. Joan pels 50 ANYS FELIÇ, COMPARTINT LA JOIA DE
LA FE I LA JOIA DEL SERVEI.
A la col·lecta de la missa, destinada a la restauració de la sagristia de
l’església de Sant Martí es van recollir 1.662,83€. Moltes gràcies a tothom.

Per a pensar
“Els sants són com una munió de petits miralls en que Jesucrist es contempla “
Sant Joan Maria Vianney
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. També amb el domini .com
(www.parroquiadecentelles.com)

