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Carta pastoral del Bisbe Romà, la parròquia i
l’eucaristia dominical
La va presentar a la Catedral diumenge passat. Si llegiu el
que diu de la missa dominical us serà familiar perquè amb
paraules més o menys iguals ho dèiem quan
reflexionàvem sobre l’eucaristia del diumenge. Transcrivim
uns fragments, sobre aquest aspecte, mentre esperem
poder-la llegir tota sencera. La trobareu anat a la pàgina
web de la Parròquia / Enllaços/ Bisbat de Vic.
La missa dominical ha de ser cercada, desitjada. I si pot
ser, encara més en aquests temps d’escassetat. El que
realment s’estima se cerca, encara que hi hagi dificultats,
encara que comporti sacrificis; i això ens ajudarà a valorarla encara més. Hem d’anar avançant en la celebració
dominical única en totes les parròquies. No solament per a
distribuir millor les forces i servir tothom, segons les nostres
possibilitats, sinó també per a entendre que la celebració
de la missa no és solament una devoció personal, sinó que
té sobretot una dimensió comunitària. L’Eucaristia és el
moment del trobament de la comunitat a redós de Crist
ressuscitat. És el moment del trobament de la gran família
dels fills de Déu. Les celebracions eucarístiques dominicals han de ser expressió del que
som. Si una persona no creient entrés en una església en el moment de la celebració
cristiana hauria de poder tenir l’experiència que enmig nostre hi ha una presència,
manifestada en el que celebrem i en la mateixa assemblea, convocada pel Pare en l’Esperit
Sant.(...) Redescobrir la missa dominical, així com el diumenge, dia del Senyor, i la dimensió
comunitària són necessitats vitals per al futur de l’Església i de la mateixa humanitat.
Oi que us sona ?

Intencions de misses
Dissabte 23: Pere Baulenas. Mercè Noguera Comas (2n Aniv.)
Diumenge 24: Mercè Carreras. Tecla Castells i Remei Castells. Família Terribas. Pere Solà
Ginesta que morí el passat dia 15 a Puebla. Pue (Mèxic).
Dimarts 26: Família Torán Aguilar
Dissabte 30: Esposo Giol Minguet. Miquel Criach i Miquel Xuriach.
Diumenge 1: Família Relats Ruaix.

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dissabte a les 8 del
vespre. Divendres a les 8 del matí. Diumenge a les 11.
Despatx parroquial: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda.

Vida de la parròquia
Catequesi: Dimarts a ¼ de 6 reunió de Catequistes. A les 9, a la rectoria, reunió de pares
dels nens i nenes que comencen el segon curs de catequesi.
Confirmació: Els que heu nascut al 2003 o abans i vulgueu preparar-vos per rebre la
Confirmació podeu fer la vostra inscripció o trucar a la Parròquia 93 881 10 32.
Curs de Formació d’adults: El primer dimecres d’octubre començarà el nou curs de formació
d’adults. Serà com sempre el primer dimecres hàbil de cada mes. Aquest any sobre el Pares
de l’Església (Patrística) i anirà a càrrec del Dr. Joan Torra, rector de les Parròquies de
Torelló.
Residència Sant Gabriel: Dissabte dia 30 missa a les 5 de la tarda,
Casament: El dia 17 a l’església parroquial han rebut el sagrament del matrimoni en Miquel
Àngel Pérez Hinojosa i la Verònica Pérez Sancliment.
Moltes felicitats !
Enterrament: El dia 18 Carmen García Contreras de 87 anys d’edat.
Que descansi en la pau del Senyor !
Col·lecta de la setmana passada ........................................................................254,64€
Full i Espurna ............................................................... ...................................... 48,44€

Parròquia de Sant Martí de Centelles
Església de Sant Miquel Sesperxes: Diumenge vinent missa a les 12 en motiu de la festa
patronal que s’escau el divendres dia 29.

Per a pensar
A en Gandhi se li atribueix la frase: Primer t'ignoren, després se'n riuen, després t'ataquen i,
finalment, guanyes.

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

