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47). I tenim molts moments 
comunió: la pregària de perdó, 
a signe de comunió amb els més pobres, 
llenguatge que és en plural: El Senyor sigui amb
pau ... Per això hauríem de fer ben palesa aquesta comunió sentint
prega i celebra, situant-nos en grup i no pas dispersos al llarg de l’església, participant 
en el cant i les respostes i sobretot conve
Paraula i la Comunió alimentem i enfortim la nostra fe. Els petits que aquests dies 
la seva primera comunió haurien de poder veure en nosaltres
participem de l’Eucaristia. una comunitat que
ànima. Sant Justí (s. II) ho descriu així: Els creients que viuen dispersos s’apleguen el 
diumenge  en un mateix lloc per celebrar el memorial  del Senyor Jesús. Sant Ignasi 
de Síria (s. I) parla de l’aplec  de l’
la Cena del Senyor implica esdevenir un sol cos amb el mateix Senyor.
 

Intencions de misses 

Dissabte 16 : Família Mas Sayós 

Diumenge 17 : 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h

Dimecres 20: Pels cristians perseguits

Dissabte 23 : Difunts Família 

Diumenge 17 : 10h Comunitat parroquial.

Muntadas. 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, d

Dijous a les 8 del matí. Diu

Despatx parroquial : Horari d’estiu: 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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L’Eucaristia, la missa és comunió  

Després de parlar del cant i la Paraula avui 
fixem en la comunió. L’eucaristia crea comunió i és 
comunió. No parlem només de rebre la comunió o 
anar a combregar, sinó del sentit comunitari i d’unitat 
del Poble de Déu que aquest sagrament significa bé 
i fa admirablement (Lumen Gentium 11)
eucarístic és signe d’unitat (Sacrosantum Concilium 

ts moments de la celebració de la missa que expressen aquesta 
: la pregària de perdó, la pregària dels fidels, la mateixa col·lecta que fem com 

a signe de comunió amb els més pobres, el gest de la pau , la comunió...  
llenguatge que és en plural: El Senyor sigui amb vosaltres, preguem, aneu

Per això hauríem de fer ben palesa aquesta comunió sentint-nos comunitat que 
nos en grup i no pas dispersos al llarg de l’església, participant 

i sobretot convençuts que la missa fa comunitat i que amb la 
Paraula i la Comunió alimentem i enfortim la nostra fe. Els petits que aquests dies 
la seva primera comunió haurien de poder veure en nosaltres, que habitualment 

una comunitat que prega i celebra amb un sol cor i una sola 
ànima. Sant Justí (s. II) ho descriu així: Els creients que viuen dispersos s’apleguen el 
diumenge  en un mateix lloc per celebrar el memorial  del Senyor Jesús. Sant Ignasi 

(s. I) parla de l’aplec  de l’Església de Déu i per Sant Pau el fet de participar de 
la Cena del Senyor implica esdevenir un sol cos amb el mateix Senyor.

Intencions de misses  

: Família Mas Sayós  

: 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Comunitat parroquial.   

els cristians perseguits 

Família Dorca Serra  

Comunitat parroquial. 12h esposos Joaquim Presseguer i Maria 

inguem en compte...  

lluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Diumenge a les 10 i a les 12. 

Horari d’estiu: de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

: Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 
 de maig de 2015 

  

Després de parlar del cant i la Paraula avui ens 
’eucaristia crea comunió i és 

comunió. No parlem només de rebre la comunió o 
l sentit comunitari i d’unitat 

del Poble de Déu que aquest sagrament significa bé 
dmirablement (Lumen Gentium 11). El sacrifici 

eucarístic és signe d’unitat (Sacrosantum Concilium 
e la missa que expressen aquesta 

la mateixa col·lecta que fem com 
el gest de la pau , la comunió...  l el mateix 

vosaltres, preguem, aneu-vos-en en 
nos comunitat que 

nos en grup i no pas dispersos al llarg de l’església, participant 
la missa fa comunitat i que amb la 

Paraula i la Comunió alimentem i enfortim la nostra fe. Els petits que aquests dies fan 
que habitualment 

prega i celebra amb un sol cor i una sola 
ànima. Sant Justí (s. II) ho descriu així: Els creients que viuen dispersos s’apleguen el 
diumenge  en un mateix lloc per celebrar el memorial  del Senyor Jesús. Sant Ignasi 

Església de Déu i per Sant Pau el fet de participar de 
la Cena del Senyor implica esdevenir un sol cos amb el mateix Senyor.  

 

Joaquim Presseguer i Maria 

a les 8 del vespre. 



Vida de la parròquia  

Setmana de pregària pels cristians perseguits : Ens convida el Papa Francesc a fer-
la tota aquesta setmana  en que ens preparem per celebrar la vinguda  de l’Esperit 
Sant. Comunitàriament ho farem a les misses d’avui i diumenge vinent, i especialment 
a la missa de dimecres dia 20 a les 8 del vespre.    
 
Catequesi de Confirmació : Dimecres a ¼ de 7 de la tarda.  
 
Consell Pastoral: Reunió divendres a 2/4 de 9 del vespre. Començarem amb una 
pregària a la Capella dels Dolors oberta a tothom. 
 
Celebració del Baptisme : Ha estat  batejat en Guillem Sáez Simon, fill d’Ivan i 
Cristina. Han estat padrins en Julio Simón i la Mónica León. 
                                                                           Benvingut a la Comunitat parroquial!     
 
Proclames matrimonials : Preparen el seu casament en Sergi Forner Resina, nascut  
a Barcelona, veí de Centelles, fill de Sergio i Ruth amb  Blanca Castillejos Suastegui, 
nascuda a Mèxic i veïna de Saragossa, filla de Werclain i Maria Agustina.  
També em Manuel Perez Valderramas, nascut a Almodóvar del Río (Córdoba) i veí de 
Centelles i la Jennifer Muñoz González, filla de Juan i Rosa, nascuda a Vic i veïna de 
Centelles. 

  
Últims dies per apuntar-se al Pelegrinatge a Terra 
Santa : Del 2 al 9 de setembre. Visitarem Tiberíades, 
Natzaret, Canà, Muntanya de les Benaurances, 
Cafarnaüm, Mont Tabor, El Jordà, Masada, Qumram, 
Mar Mort, Betlem i Jerusalem.  
 
 

Mes de Maig : Rosari i Mes de Maria a la capella de Sant Antoni cada dia a les 5 de la 
tarda i a la Capella del Socós a les 7 de la tarda. 
 
Mans Unides  us invita a assistir a la xerrada que el proper dimecres dia 20 a les 7 de 
la tarda tindrà lloc a la sala polivalent de La Biblioteca a càrrec d’IÑAKI ALEGRIA, 
pediatra cooperant a l'Hospital Rural de Gambo. Ens presentarà el seu llibre Alegria 
con Gambo, escrit després de la seva experiència.  
 
Ajuda al Nepal : Si voleu fer un donatiu, podeu fer-lo a través de la Parròquia o 
d’aquest compte de Càritas La Caixa ES76 2100 2208 3002 0025 4904. O per mitjà de 
Mans Unides  al compte La Caixa  ES06 2100 3291 9125 0004 4484. O bé a Centelles 
pel Nepal La Caixa ES92 2100 0765 8102 0020 8682. Moltes gràcies.   
   
Col·lecta dissabte i diumenge ...........................................................................293,76€ 
Full i Espurna .......................................................................................................52,42€  
 
Per a pensar  
 
Aquests dies que fem la Declaració de Renda podem ajudar doblement marcant dues 
creuetes: una a la casella de l’Església i l’altra a la casella d’altres fins socials. No hi 
perdem res i beneficiem a l’Església i a Càritas entre d’altres entitats socials.  
Gràcies. 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles.cat  
I també amb el domini .com  


