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El diumenge és festa 
Avui celebrem la Festa de l’Ascensió, que abans se 
celebrava  el dijous i ara el diumenge. No perd 
importància ja que hem de tenir present el valor del 
diumenge que és la festa primordial del cristià, perquè 
coincideix amb dia que Jesus Ressuscitat  es fa 
present enmig dels deixebles i els parteix el pa: el gest 
de l’eucaristia, la nostra missa. Per això és el dia de 
festa primordial per als cristians i el centre d’aquest dia  
l’ha d’ocupar la celebració de la missa. Ens apleguem a l’església per  celebrar l’eucaristia, 
escoltar la Paraula de Déu i fer-la nostra i combregar amb el Cos de Crist. Avui precisament, 
ho fan per primer cop a la missa de 12 en Marc Martos i en Miquel Sayós. Per ells avui és dia 
significatiu en el camí de la seva fe, sens dubte gràcies a l’acompanyament dels pares i avis i 
el suport de la comunitat. Però no poden quedar-se aquí el suport i l’acompanyament dels 
pares sinó que han de seguir perquè sense ells els petits desistiran de participar a l’eucaristia 
dominical i llavors, per què hauria servit fer la comunió?  Per tant la nostra felicitació per 
haver arribat fins aquí i un prec per  continuar endavant: Pares, no deixeu sols els vostres fills 
en la celebració de la fe. Que amb el vostre exemple els ajudeu a poder seguir participant en 
la missa dominical com avui ho feu. Per molts anys! 
   

 

Intencions de misses 

 

Dissabte 27: Família Torán Aguilar   

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

Divendres 2: Ànimes 

Dumenge 4: 10h.Josep M. Relats Ruaix. 12h Comunitat Parroquial  

 

Tinguem en compte... 

 
Horari de Misses: 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 la setmana vinent 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 
 
Missa Familiar: Avui a les 12 del migdia. Els nens i nenes de la Catequesi Familiar 
presentaran la Creu florida que han treballat en motiu de la Pasqua. 
 
Consell Pastoral: Dilluns a les 9 del vespre. A 2/4 de 9 pregària oberta a tothom a l’església. 
 
Consell d’Economia i Patrimoni: Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda.  
 
Catequesi: 
Catequesi 2n curs: Celebració final de curs dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda. 
Catequesi de postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda. 
 
Formació d’adults: Sopar – col·loqui, celebració final de curs dimecres dia 31 a 2/4 de 9 del 
vespre. 
 

Bateig: Albert Sáez Sevilla, fill d’ Alexis i Sílvia. Van ser padrins Josep Sevilla i Saray Febrer. 
                                           Benvingut a la comunitat parroquial! 
 
Enterraments: El dia 21 Ambrosio Pardo Rodríguez de 81 anys d’edat. El dia 22 Isabel 
Guardia Sevilla  de 89 anys. 

Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Missa a la Residència sant Gabriel: Dissabte vinent dia 3 de juny, vigília d la Pentecosta, a 
les 5 de la tarda. 
 
Capella del Socós a les 7 de la tarda Rosari i Mes del Sagrat Cor, a partir del dia 1. 
 
Centre Parroquial: Portes obertes diumenge dia 11 de juny, de les 11  a les 14 hores, visita 
i recorregut per l’espai rehabilitat i actuacions artístiques 
 
Càritas: Assemblea de Càritas Diocesana dissabte dia 3 a les 9 del matí al Seminari de Vic.   
 
Col·lecta de la setmana passada .................................................................................358,12€                         
Full i Espurna:................................................................................................................. 55,47€ 
 

Moltes gracies! 
 
Santuari de Puiggraciós: Sou convidats a Puiggraciós per assistir a la Conferència de la 
Dra. Rosa Ribas, sobre BÍBLIA I ART, que tindrà lloc aquesta tarda a les 5. I dissabte 3 de 
juny tindrà lloc al Santuari un matí festiu: a les 11 Eucaristia a l’esplanada, esmorzar, jocs per 
a infants i ballada dels Gegants de Castellcir.  
 

 

 
Per  pensar 
 
 
El camí de la misericòrdia és el que ens fa trobar tants germans i germanes  que estenen la 
mà esperant que algú l’agafi per caminar junts.   
 
Papa Francesc  

 
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

