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L’ Esperit de Pentecosta
Avui celebrem la Festa de la Pentecosta. Avui celebrem que
tenim un company fidel i acollidor: l’Esperit Sant. Celebrem els
seus dons i volem fer-los nostres. Que l’Esperit torni el nostre
cor obert i senzill, que ens ajudi a escoltar i actuar d’acord amb
el que ens diu, que sigui el nostre guia espiritual, que ens faci
forts per defensar la justícia i sentir molt a prop el dolor dels qui
pateixen, que ens porti a estimar com Déu ens estima.
I és en el marc de la Pentecosta que avui fan la seva primera
comunió la Ivet Cardoso, la Júlia Ponce, l’Albert i en Guillem
Vidal i la Saray Moreno. També la germana d’aquesta, la Maria
Moreno, rebrà avui el sagrament del Baptisme. Agraïm als pares
l’acompanyament que han fet als seus fills en el camí de la fe i
els encoratgem a no deixar-los sols en el seu creixement espiritual i en la celebració i la vida
de fe. Que amb el vostre exemple els ajudeu a poder seguir participant a l’eucaristia com avui
ho feu. Per molts anys!
Esperit de la Veritat, Llum que m’il·lumines la ruta.
Et dono gràcies per cada troballa de fe.
Fes que sigui fecund el meu servei
i condueix els qui em són confiats
a la Veritat complerta.
Hans Urs Von Balthasar

Intencions de misses
Diumenge 4: 10h.Josep M. Relats Ruaix. 12h Comunitat Parroquial
Dimarts 6: Antonia Calm Preseguer
Dissabte 10: Família Giol Mas
Diumenge 11: 10h. Enric Aregall Estabanell 12h Germanes Antònia i Dolors Codina

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns i dijous a les 8 del matí. Dimarts, dimecres,
divendres i dissabte missa a les 8 del vespre. Diumenge a les 10 i a les 12.
Despatx parroquial: Horari d’estiu: Dimarts 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
Consell Pastoral: En la reunió de dilluns 29 de maig:
Acorda fer el sopar de grups el divendres dia 30 de juny a les 9 del vespre. Tenir cura
de reservar un espai per a l’intercanvi entre les persones i els grups que hi participem.
Igualment escull el dijous dia 17 d’agost per fer la sortida d’estiu a Girona
Els diversos grups Catequesi, Càritas, Mans Unides, Lectors, Centre Parroquial etc.
informen de l’acabament de curs, de les activitats que s’han anat portant a terme i del més
rellevant de cada grup.
Enterraments: El dia 28 Pilar Mas Vilalta de 90 anys d’edat. El dia 31 Anna Maria Albanell i
Crivillers de 72 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Capella del Socós a les 7 de la tarda Rosari i Mes del Sagrat Cor, a partir del dia 1.
Mans Unides: Concert de Gospel al Casal Francesc Macià. Avui les 19,00 hores.

PORTES OBERTES Centre Parroquial diumenge dia 11 de juny, de les 11 a les 14 hores,
visita i recorregut per l’espai rehabilitat i actuacions artístiques.

Col·lecta de la setmana passada .................................................................................348,90€
Full i Espurna:................................................................................................................. 53,85€
Moltes gracies!

Per pensar
Tenir cura de l’altre no és intromissió, ingerència o colonització de l’altre. És respectar l’altre
perquè pugui ser qui és, tenir una mirada atenta vers els altres ... (F.T)

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

