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En comunió! 

És la Festa de la Santíssima Trinitat: celebrem la comunió personal en l’amor. Déu que és 
Pare, Fill i Esperit Sant. El Pare que ens dóna la vida, el Fill que ens estima fins l’extrem i 
dóna la  vida per nosaltres  i l’Esperit Sant que ens empeny a estimar. L’amor en Déu, l’amor 
de Déu en nosaltres. Déu Trinitat, màxima comunió, ens anima a viure en comunió. 
I  és en el marc d’aquesta festa que avui celebren i participen plenament en l’eucaristia  en 
Jan, l’Èric i en Josep. Fan la primera comunió litúrgicament i per ella creixen en comunió no 
només amb Jesús, sinó també amb els qui tenen a prop seu. Felicitats! 

  
 

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 26: Dominga Coll Cruells  

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

Dimecres 30: Pere Rovira Cullell  

Dissabte 2: Irene Aguilar i família  

Diumenge 3: Josep Valldeneu Roca i Dolors Bigas Brugalla.  Antònia Calm  

 

 

Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar: Avui a les 11 del matí.  

 
Catequesi 2n curs: Dilluns i dimarts visita a la Sala  Museu i berenar de final de curs. 
  
Càritas Reforç Escolar: Final de curs dimarts a les 5 de la tarda a la rectoria. 
 
Mans Unides: Dijous dia 31 a les 6 de la tarda reunió del voluntariat.  
 
Capella del Socós: A partir del dia 1 cada dia a les 7 del vespre Rosari i Mes del Sagrat Cor. 
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   50,90 € 
Col·lectes: ................................................................................................................323,85 € 
 
Centre Parroquial: Avui 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. Si no, els torneu a deixar.   

 
Per a pensar 
 
 
SENTIR QUE DÉU ENS ESTIMA  
  
“Hi ha una bonica diferència  entre dir  que existeix Déu i sentir que Déu ens estima, així com 
som, aquí i ara”, diu el Papa Francesc als participants  en la Setmana Litúrgica italiana de 
2017.  
Es tracta de l’actitud amb què ens acostem  a una celebració litúrgica. No serà fàcil que una  
acció litúrgica doni fruit si ens mantenim a distància, en canvi  pot ser viscuda intensament si 
hi participem amb el desig d’experimentar el do de l’amor de Déu que ens ve a través del 
sagrament, de la Paraula proclamada i de la comunitat reunida. I aquesta experiència ens 
portarà a viure estimant els altres, especialment els més pobres, amb l’amor de Déu que 
haurem rebut.  
 
 Josep M. Romaguera  a  Missa Dominical 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

