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El valor de l’ofrena
Hem parlat de la importància del cant, de la Paraula,
Para
de la comunió a la missa, avui remarquem el valor de
la ofrena.
Des de sempre l’Eucaristia porta a la comunió i a
pensar en els que més necessiten
ten la nostra ajuda,
d’ací que es faci la col·lecta que vol dir recollir el que
cadascú aporta per al bé dels altres.
altre Això que en
principi era en espècie es va anar convertint en una
ofrena monetària, però mantenint tot el seu valor i significat.
significa Per això es fa la col·lecta:
no per un afany de lucre, sinó per fer efectiva la comunió de béns i exercir la caritat.
Avui que tots sabem el que costa tot, els que assistim a l’Eucaristia
l’Eucari
no ens hauríem de
plantejar personalment:
Si el que dono és exponent del que tinc?
Si el gest que faig és sincer encara que el que dono sigui anònim i vagi dins un sobre?
Cada setmana trobem sobres buits a les paneres:
paneres no cal! Qui ho fa,
fa s’enganya ell
mateix! O sobres amb un cèntim o 2... Sortosament també hi ha qui fa el donatiu
generosament segons les seves possibilitats.
Si per a mi l’ofrena forma part de l’eucaristia, o és un gest per cobrir l’expedient?
Sii ho faig amb recança o dono generosament i de bon grat, pensant en les necessitats
de l’Església que ha d’atendre tothom i d’una manera especial els més necessitats.
Si no hauríem d’anar caminant cap a una col·laboració periòdica, independent de si
aquell
ell dia vaig o no a missa?

Intencions de misses
Dissabte 23:: Difunts Família Dorca Serra
Diumenge 24: 10h Difunt.12h Esposos Joaquim Presseguer i Maria Muntadas.
Dilluns 25: Família Toran Aguilar
Dimarts 26: Sor Rosa Rovira i altres Missioneres dels Sagrats Cors
Diumenge 30: 10h Comunitat parroquial.12h
parroquial.
En acció de gràcies

Tinguem
inguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns,
lluns, dimarts,
d
dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre.
Dijous a les 8 del matí. Diumenge
Diu
a les 10 i a les 12.
Despatx parroquial: Horari d’estiu: 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: Dissabte vinent dia 30 celebrarem el final de curs de Catequesi
Familiar a Sant Antoni. Sortirem de la Plaça Major a les 4 i anirem cap a la Capella,
pares, nens i nenes i catequistes. Pregària i revisió de curs amb els pares. Jocs i
berenar per a tothom. No hi falteu!.
Missa Familiar: Diumenge vinent, dia 31, a les 12.
Enterraments: El dia 17 Ricard Viñas Matavacas de 60 anys d’edat. El dia 23
Francisco Díaz Díaz de 95 anys.
Que reposin en la Pau del Senyor!
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.
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...........................................................................386,47€
Full i Espurna .......................................................................................................57,75€

Parròquia de Sant Martí de Centelles
Casament: Han rebut el sagrament del Matrimoni en Cristian Alejandro Justicia i la
Blanca Bruguet Solé.
Moltes felicitats!

Per a pensar
Ressò de l’Aplec
El passat 1 de maig era el 50è Aplec al Puigsagordi. Molta gent va pujar al cim. Potser
molta més que en anys anteriors. L’esperit muntanyenc de respirar aire fresc i estirar
les cames era generalitzat. Segur que la bona salut dels esports hi va fer molt. Hi havia
molt excursionista que semblava sortit del fitness, a part dels xirucaires de sempre,
amb els bastons, les motxilles... I també gent en bici o per la via Ferrata. Persones de
diferents edats i etapes vitals: nens, mares, avis, etc.
Cadascú era lliure de participar en la mesura que volia. Però quan es tracta d’implicarse en el conjunt d’activitats previstes, que donen sentit a l’aplec, potser aquí la seva
força com a“festa popular catalana”, flaqueja. La gent no ho assumeix. Mentre es
tractava de fer cua per l’esmorzar, hi va haver molta gent i paciència. Però quan van
començar els actes, com la missa, les sardanes i la sardana dedicada a l’aplec,
l’entrega de premis pels rams de flors i altres recordatoris a col·laboradors, el cim es
va anar buidant. Es va girar vent, sí. Però no amenaçava pluja i potser molts no
anaven prou preparats. Quan va arribar el moment de cantar l’Hora dels adéus,
l’organització sí que va assegurar que érem més que en anys anteriors, però ni molt
menys la gentada que hi havia abans de l’esmorzar.
Si volem construir un país culte i esperançador, potser caldrà refrescar el sentit dels
aplecs en totes les vessants, perquè no es converteixin en una relíquia del passat.
A.M.
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles.cat
I també amb el domini .com

