
 
El Cos i la Sang de Crist / A                                                             Número 390 / 18 de juny de  2017 

 

 
La festa de Corpus ens parla d’eucaristia  

Avui celebrem el Corpus. La festa del Cos i la Sang 
de Crist ens recorda de ple l’Eucaristia i ens 
convida a la caritat. Per això aquest dos eixos 
centren la festa d’avui. L’eucaristia que celebrem 
cada diumenge avui pren més relleu, ja que a 
l’Eucaristia, a la missa, ens alimentem amb el Cos 
de Crist. I per altra banda Corpus és el dia de la 
Caritat. El dia en que especialment pensem en 
Càritas i en aquells que Càritas atén, que són els 
més pobres. Càritas és el braç d’ajuda humanitària 
de l’Església. Sense la vostra ajuda no hi ha 

Càritas. Us demanem la vostra  aportació i us en donem gràcies.   
Parlant de la missa, i ara que  hem acabat de celebrar les comunions que poden portar més 
gent del que habitualment ve a missa el diumenge, cal que ens plantegem com podem fer 
que la missa tingui el relleu que ha de tenir el diumenge. Des de fa mesos  no solem passar 
de 200 persones entre les tres misses.  De gener a juny un promig de 190 persones. Això fa 
que l’església es vegi buida i que la dispersió trenqui el sentit de comunitat que ha de tenir la 
missa, ja que rarament arribem al centenar de persones en una celebració. No podríem  
reunir en una missa el diumenge les persones que ara aneu a una de les dues? I en cas 
d’haver-hi una missa el diumenge, quina hora seria la més correcta perquè ningú dels que 
ara hi aneu us sigui impossible participar-hi? De tot això en parlarem en el Consell Pastoral 
proper, però seria bo comptar ja amb el vostre parer. En ple estiu podríem fer un assaig i 
veure com va.  
Tot això no per estalviar-nos feina, sinó per donar més sentit a la missa dominical. El Concili 
Tarraconense  diu en la resolució 62: El Concili recomana vivament als rectors que revisin 
periòdicament la qualitat espiritual i eclesial de les celebracions eucarístiques, especialment  
les dels diumenges, expressió privilegiada  de la vida comunitària. Els consells pastorals i les 
persones que col·laboren en la preparació de les celebracions podran aportar també la seva 
ajuda a aquesta revisió. I en la 65: El Concili recomana que es faci un esforç per coordinar els 
horaris i el nombre de les celebracions, en funció de les necessitats dels fidels, del nombre de 
preveres i de la qualitat de les celebracions.  
S’entén que la missa anticipada del dissabte continuaria igual. Penseu-hi i valoreu-ho. 
Gràcies. 
 

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 missa 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. 

 



Intencions de misses 

Dissabte 17: Assumpció Salomó 

Diumenge 18: 10 h. Pere Espuña Font. Carme Cabré Besora.12 h Martí Morell Mas (1r Aniv.) 

Maria Calm Preseguer.    

Dilluns 19: Pilar Nerija 

Dissabte 24: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca 

Diumenge 25: 10 h. Joan Puigdollers. Carme Cabré Besora. 12 h Xavier Canamasas (1r 

Aniv.) i  Maria Oliva.    

 
Vida de la parròquia 
 
Missa Familiar: Diumenge vinent dia 25 a les 12 del migdia.  
 
Residència Sant Gabriel: Missa dissabte dia 24 a les 5 de la tarda. 
 
Bateig: Tomàs Balairon Barnils,  fill de Luís Alfredo i Anna. Van ser padrins Victor  Plaza i 

Sergio Balairon.      Benvingut a la comunitat parroquial! 
 
Enterrament: El dia 13 Pilar Nerija  Falgueras de 83 anys d’edat.  

Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Capella del Socós a les 7 de la tarda Rosari i Mes del Sagrat Cor. 

 
50è Pelegrinatge a Lurdes: Des d’ahir fins dimecres. Estem en comunió.  

 
Vull ser AMIC DEL CENTRE: Gràcies a tots els que 

diumenge passat vàreu venir a Portes obertes i ens vàreu 
ajudar a viure una estona entranyable. Tant si vàreu ser-hi 
com no i voleu participar en la Campanya Vull ser Amic del 
Centre  podeu fer arribar el vostre donatiu a la parròquia o  
ingressar-lo en un dels comptes de la Parròquia i desgravar-
vos el que us correspongui  en la declaració de l’IRPF, 
demanant el certificat a la Parròquia. Avui  el Full Diocesà 
dedica una pàgina a aquesta reforma del Centre Parroquial. 

 
Sopar de grups: Serà el divendres 30 de juny a partir de 2/4 de 9. Reserveu-vos-el.   
 
Col·lecta de la setmana passada ................................................................................416,28€                         
Full i Espurna:................................................................................................................. 55,18€ 

Avui festa de Corpus col·lecta per Càritas. Penseu-hi!  
Moltes gracies! 

 Per pensar  
El juny és el mes dedicat al Cor de Jesús. La devoció al Sagrat Cor ens fa més conscients de 
l’amor de Déu revelat en el cor humà del seu Fill  i de la seva mare María.  
Les paraules de la carmelita descalça, jueva, filòsofa i màrtir Santa Teresa Benedicta de la 
Creu (Edith Stein) ens ajuden a viure aquest misteri: 
“En el cor de Jesús que fou traspassat per la llança, el regne celestial i la terra s’uneixen. 
Aquí hi ha per nosaltres la font de la vida. Aquest cor és el cor de la Trinitat divina i centre de 
tot cor humà que ens dóna la vida de la divinitat, ens atreu amb poder misteriós, ens encercla 
en el si del Pare i ens dóna l’Esperit Sant”.  

Que ens ajudi a viure-ho la celebració del Sagrat Cor de Jesús divendres vinent.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

