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La confirmació, un do que hem de donar
Ben aviat el Sr. Bisbe vindrà a confirmar un grupet
de quatre joves, tres noies i un noi. Cal que valorem
el pas que donen en voler rebre la Confirmació, ells
quatre d’entre els 33 que van fer la comunió fa sis
anys a la nostra parròquia. Val la pena que els
acompanyem i els fem costat per avançar encara
més en el camí de la fe. Un camí que no és fàcil,
sobretot per als joves, que el volen viure i no tenen
l’escalf del gran grup que els hi acompanyi.
Diu el papa Francesc:
Ningú rep la Confirmació només per a si mateix: ,
sinó per ajudar al creixement espiritual dels altres. El
que rebem com un do de Déu, de fet, ha de ser
donat – el do és per donar – per tal que sigui
fructífer, i no enterrat per pors egoistes. El do de
l’Esperit Sant hem de donar-lo a la comunitat.
Exhorto els confirmats a no “engabiar” l’Esperit Sant, a no sufocar el Foc ardent de la caritat
que porta a donar la vida per Déu i pels germans. Que l’Esperit Sant ens doni el coratge
apostòlic de comunicar l’Evangeli, amb les obres i les paraules a tots aquells que trobem en el
nostre camí.
(Text comentat amb el grup en la darrera reunió).

Tinguem en compte...
Horari de misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del
vespre. Dijous a les 8 del matí. Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge a les
11 del matí.
Despatx parroquial. Horari d’hivern: Els dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda.

Intencions de misses
Dissabte 17: Família Dorca Aumatell. Família Ribé Portet. Pedro Rodríguez Hurtado
Diumenge 18: Enric Aregall. Maria Calm Preseguer.
Dilluns 19: Coloma i Conxita
Dimarts 20: Pere Rovira Cullell
Dimecres 21: Difunts
Dijous 22: Tomàs Lloret i Anna Roca
Dissabte 24: Josep i Xavier Canamasas i Oliva
Diumenge 25: Josep M. Relats i Ruaix. Antònia Calm

Vida de la parròquia
Catequesi i Missa Familiar: Demà dilluns catequesi amb els grups de nens i nenes a ¼ de 6
de la tarda i diumenge vinent Missa Familiar a les 11 del matí.
Animadors del cant en la litúrgia: Reunió dimecres a ¼ de 7 de la tarda a la rectoria.
Confirmació 2018: Divendres dia 23 a les 9 del vespre reunió amb els pares dels que es
confirmaran el dissabte dia 15 de desembre.
Enterraments: El dia 16 Lucía Maya Pereira de 88 anys d’edat. Gabriel García Pardo de 85
anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Càritas Parroquial. Gran recapte d’aliments 2018: Necessitem voluntaris pel divendres, 30
de novembre tarda, dissabte 1 de desembre matí i tarda i diumenge 2 de desembre matí. Si
ens vols ajudar, pots apuntar-te enviant un whatsapp al 636 690 682 o un correu-e a:
caritascentelles@gmail.com. Moltes gràcies.
Arxiprestat : Dimecres vinent reunió de mossens de l’Arxiprestat Guilleries – Congost a les
12 del migdia al Seminari de Vic. Presentació del nou arxiprest Mn. Pere Oliva.
Col·lectes:
Full i Espurna:......................................................................................................... 58.84€
Col·lecta Germanor ............................................................................................... 294,74€
Donatius............................................................................................100 + 100...... 200,00€
Donatiu per Càritas................................................................................................ 100,00€
Gràcies per la vostra generositat. Gràcies per tenir presents les necessitats de Càritas i les
despeses de la parròquia especialment la de la calefacció, que és molt elevada. Ens refiem
sobretot de les col·lectes, ja que no tenim cap aportació fixa. Potser podríem avançar també
en aquesta forma de col·laboració. Pensem-hi!
Moltes gràcies!

Per a pensar
Quan sortiu de l’església penseu que la pau rebuda és per donar-la als altres: no per
destruir-la amb murmuracions. No oblideu això.
Papa Francesc.

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

