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Ritus d’entrada a la celebració de la missa
Haurien de servir per posarnos a to, situar-nos i ajudarnos a entrar a la celebració
de l’Eucaristia, per això cal
que es facin ben fets, sense
presses i amb els gestos
necessaris i les paraules
justes. Si a casa, o tot anant a
l’església creem en nosaltres
un estat d’ànim adequat i en
arribar-hi hi trobem un clima
acollidor, que ens porta pau i
ens convida a la pregària ens
serà més fàcil disposar-nos a
la celebració. La salutació
discreta als que trobem pel camí o a l’església ens ajudarà a sentir que la nostra celebració és
comunitària. Si hi arribem una mica abans, com seria lloable, trobarem en el silenci o la música
de fons elements que faciliten la memòria del que hem viscut durant la setmana i ens
disposen a la pregària i la lloança.
El cant d’entrada i la salutació del celebrant ens donen la benvinguda i l’acte penitencial, fet
amb un espai de silenci prou significatiu que permeti la pregària, ens porta a acollir l’amor i el
perdó del Senyor en les nostres vides. Si hi ha Glòria convé que es digui reposadament, amb
actitud de lloança, i si es canta que es canti amb ganes. Com en tot moment l’ animositat del
cant hauria de correspondre al que cantem, alegre quan és un cant de joia, més reflexiu si és
un cant de perdó o de petició. L’oració col·lecta que diem després del Glòria, quan n’hi ha, cal
que sigui proclamada de forma entenedora i clara, que ajudi a copsar el que diu encara que el
text de les nostres oracions col·lectes en general estigui força lluny de la nostra sensibilitat,
perquè provenen d’unes èpoques molt diferents a la nostra, però la bona dicció i l’expressió
pausada la faran més entenedora. I després ve la Litúrgia de la Paraula.

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

Intencions de misses
Dissabte 2: Comunitat parroquial
Diumenge 3: Difunts
Dimecres 6: En acció de gràcies
Divendres 8: Família Vallduriola Mata
Dissabte 9: Esposos Giol Mas
Diumenge 10: Isidoro Chávez (4t Aniv.). Antònia Calm.

Vida de la parròquia
Enterraments: El dia 30 Maria de Buen Mateu de 89 anys d’edat. El dia 1 Carme Giol
Minguet de 76 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Pastoral de la Salut : Reunió dilluns a les 6 de la tarda.
Catequesi Familiar: Reunió de preparació de la Catequesi amb els pares i mares dilluns a
les 9 del vespre.
Mans Unides: Us convidem a viure els dies 8 i 10 l'esperit de la Campanya contra la Fam. El
divendres podeu assistir a una xerrada a càrrec d’Ester Busquets i Mn. Ramon Bufi i el
diumenge podreu acompanyar-nos en l’obertura de la Campanya i també gaudireu d'un
concert a càrrec de Moi Vibes. Us hi esperem!! Gràcies.
Formació d’adults: Dimecres a 2/4 de 9 del vespre.
Celebració comunitària de la Unció dels malalts: Serà el diumenge dia 17 de febrer a la
missa de les 11 del matí.
Arxiprestat Guilleries – Congost: Dilluns reunió de mossens a les 12 del migdia al Seminari
de Vic.
Col·lectes del dissabte i diumenge ............................................................... 320, 38€
Full i Espurna: ................................................................................................
56,22€
Col·lecta per Mans Unides: Diumenge vinent a les misses,
Centre Parroquial: Avui diumenge a les 6 de la tarda A prop de la màgia, a càrrec de la
Companyia La Patilla.

Per a pensar
La mare de Sant Joan Bosco els vespres sargia els mitjons dels joves arreplegats que ell
acollia i un dia li va dir: “Joan, vols dir que no en fas un gra massa?” Ell no digués res, aixecà
els ulls al Sant Crist, ella també... i continuà cosint.

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

