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Ornamentació de l’interior del sagrari guardat a la Sala Museu de Centelles 

 
Veniu Esperit Sant! 

És Pentecosta, la culminació de la Pasqua: avui rebem l’Esperit Sant, celebrem la Vida 
fecunda del creient que acull l’Amor, l’Esperit que és força, alè, impuls. L’Esperit ens empeny 
a  la comunió fraternal, en el respecte a la diversitat i la diferència i ens ensenya a parlar  el 
llenguatge de l’amor. Els dons que rebem són diversos però l’Esperit que els distribueix és 
un de sol. I aquests dons s’han de desplegar al servei de la vida  de la comunitat que 
s’aplega entorn de l’Eucaristia. I és en l’Eucaristia d’avui que encetem la celebració de les 
primeres comunions d’aquest any: avui la d’en Genís. Tot felicitant-lo i felicitant als seus 
demanem que ell i nosaltres sentim l’escalf de l’Esperit, ens deixem il·luminar per la seva 
llum i siguem portadors d’esperança. Per molts anys!  

 
 

Tinguem en compte...  

 

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i  divendres a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del 

matí. Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: Els dimarts de les 6 a 2/4 de 8 del vespre.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 



Intencions de misses 

 

Dissabte 19: Comunitat parroquial.  

Diumenge 20: Maria Calm Preseguer  

Dijous 24: Família Vallduriola Mata  

Divendres 25: Família Toran Aguilar  

Dissabte 26: Dominga Coll Cruells  

Diumenge 27: Montserrat Julià i Jesús Castiñeira. Josep M. Relats i Ruaix  

 

Vida de la parròquia 

Bateig: Marlon Jiménez Ríos  fill de Javier i Maidelín. Els seus padrins  Julio Cabrera i Ida 
Iliana Rodríguez.  
    Benvingut a la comunitat parroquial!  
 
Enterraments: El dia 19 Joan Casas Navarro  de 65 anys d’edat. Francisco Pablo Povedano 

Serrano de 63 anys.                                 
                                                           Que descansin en la pau del Senyor!  
 
Catequesi Familiar: Dissabte dia 26 celebrarem el Final de curs. Sortirem de la Plaça major a 

les 4 de la tarda, pares, nens i nenes i catequistes i anirem a la Capella de Sant Antoni: 
Pregària, revisió de curs amb els pares i jocs amb els nens i nenes. Acabarem amb un 
berenar. No hi falteu! 
  
Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent missa a les 11 del matí.  
 
Rosari i Mes de Maria: Cada dia a les 4 de la tarda a la Capella Sant Antoni i a les 7 del 

vespre a la Capella del Socós. 
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   63,99 € 
Col·lectes: ................................................................................................................294,50 € 
 
Centre Parroquial: Diumenge dia 27 a les 7 de la tarda actuació del Cor de Cambra Tempus 

Musici.   
 
El Pregó: És un  informatiu eclesial de casa nostra. Demana subscriptors, per això trobareu 

uns exemplars al cancell per si us pot interessar.   

 
Per a pensar 
PENTECOSTA 
  
Van parlar-me de Tu i va agradar-me: 
l’Amor que crea, l’Amor que acompanya, l’Amor que salva, 
l’Amor en el fons dels fons, en el cim dels cims, 
en l’origen, en el sentit, en la paraula. 
I vaig enamorar-me’n. 

 
David Jou 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

