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Les primeres comunions 

Aquest diumenge comencem a celebrar les primeres 
comunions a la nostra parròquia. La Carla Valero és la 
primera. Els propers diumenges la faran els altres 
companys i companyes. A ella i als altres la nostra 
felicitació, l’enhorabona de tota la parròquia i el suport 
perquè continuïn participant habitualment a l’Eucaristia,  
El testimoni dels pares és fonamental en aquest 
compromís dominical i ha de seguir al que han donat 

als seus fills acompanyant-los a la catequesi de preparació.  
L’acolliment de la comunitat és imprescindible si volem que  els més joves s’acostin el 
diumenge a missa i s’hi trobin bé, una missa on puguin participar-hi com ho fan en les misses 
familiars.  
La catequesi de postcomunió hauria de tenir lloc en la programació que cada família fa quan 
el curs comença, ja que amb la comunió, més que acabar un cicle es comença un camí, el de 
la participació assídua a la missa. Una formació que convé també als pares que l’han seguida  
aquests dos cursos acompanyant els seus fills. Cal que els adults valorem més la pròpia 
formació cristiana que prou falta ens fa, sobretot en aquests temps en que sovint es 
qüestiona el ser creient i ens cal saber donar raó de la nostra fe. A vegades només ens en 
lamentem i prou, però no busquem o no aprofitem camins de resposta a aquesta situació.  

 
Que aquests dies de comunions ens ajudin a aprofundir-hi, a pregar-hi i buscar respostes 
perquè la nostra fe sigui més viva, la nostra formació actualitzada i la celebració de la fe més 
viscuda. 
   

 

 

 

Intencions de misses 

Dissabte 20: Comunitat Parroquial  

Dumenge 21: 10h.Família Preseguer Arisa. 12h Família Sallent Gallifa 

Dimecres 24: Agustí Vallduriola 

Dissabte 27: Família Torán Aguilar 

Dumenge 28: 10h.Comunitat Parroquial. 12h Família Costa Vallmitjana. Ramon Casanovas 

Tarrés.  

 



Tinguem en compte... 

 
Horari de Misses:Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a 
les 8 del vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.  
Despatx parroquial: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda. A partir de juny horari d’estiu, de 6 a 
2/4 de 8 del vespre. 
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 
Vida de la parròquia 
 
Catequesi: 
Catequesi 2n curs: dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda. 
Catequesi de postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda 
 
Final de curs Catequesi Familiar: Dissabte dia 27 a la Capella de Sant Antoni. Sortirem de 
la Plaça major a les 4 de la tarda, pares, nens i nenes i catequistes: Pregària, revisió de curs 
amb els pares i jocs amb els nens i nenes. Acabarem amb un berenar. No hi falteu! 
  
Càritas Parroquial. Reforç escolar:  Divendres 26 a les 5 de la tarda, al Local de la Gent 
gran, agraint el servei fet pels voluntaris i la dedicació dels qui l’han rebut.  
  
Enterraments: El dia 17 Juan Antonio Bernal Aguilar  de 73 anys d’edat. Rosendo García 
Contreras de 91 anys. 

Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
 
 

 
Capella de Sant Antoni: Durant el mes de maig  cada dia 
Rosari i mes de Maria a les 5 de la tarda i a la Capella del 
Socós a les 7 de la tarda. 
 
 
 
 
 
 

Col·lecta de la setmana passada .................................................................................302,14€                         
Full i Espurna:................................................................................................................. 48,13€ 

Moltes gracies! 
Portes obertes al Centre Parroquial: Diumenge dia 11 de juny, de les 11  a les 14 hores, 
visita i recorregut per l’espai rehabilitat i actuacions artístiques 

 

 
Per  pensar 
 
Jesús sorprèn no pas perquè exposi doctrines noves sobre Déu, sinó perquè l’implica en la 
vida de manera diferent. No critica la idea de Déu que es transmet a Israel, però es rebel·la 
contra els efectes deshumanitzadors que produeix aquella religió tal com està organitzada. 
 
José Antonio Pagola  

 
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

