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Les celebracions en el temps
Pasqual
Sempre, però més que mai durant
els diumenges de Pasqua les
celebracions litúrgiques s’haurien
de distingir per una major
participació, per les respostes més
clares i acompassades de
l’assemblea, pels cants més
joiosos i participatius i per una
actitud personal d’escolta joiosa i
activa al llarg de la celebració.
Si ens hi fixem a vegades allò que
diem o cantem no es correspon
gens amb l’actitud amb què ho
expressem. S’hauria de notar en
l’ambient que estem en temps de
Pasqua. I si algú, entrés a
l’església mentre estem celebrant i
vegés la nostra celebració, pugués
sortir-ne amb la vivència que allà
no s’hi està celebrant un funeral
sinó una eucaristia pasqual. I
encara que sigui una celebració
exequial el que ens hi aplega,
també s’hauria de notar que els
que hi participem no hi som com
espectadors o com acompanyants
silenciosos, sinó com a creients
actius que prenem part en la celebració amb la paraula, les respostes que calen, la pregària o
el cants. Més si la major part dels que hi assisteixen desconeixen una mica el ritme que
demana perquè no hi assisteixen habitualment. En aquest cas, els que hi partiicipem sovint,
podem suplir amb la nostra paraula, la nostra resposta o el cant el silenci que es nota.
Tot això millorarà la nostra celebració i farà que el nom que li donem, la celebració, es
correspongui amb el que s’hi realitza. Tot axò farà que sortim de l’església amb la sensació
d’haver assistit a quelcom que fem entre tots i no només espectants del que passa al
presbiteri. Tot això farà que la litúrgia no es quedi en els gestos sinó que esdevingui vida, que
perdi una mica de formalisme i esdevingui expressió del que cadascú sent, viu i comparteix
amb la comunitat que celebra.

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

Intencions de misses
Dissabte 4: Ramon Sala i Teresa Aregall
Diumenge 5: Antònia Calm. Sor Carme Tuneu M.SS CC
Dilluns 6: Sor Maria Adrover i Sor Maria Cifre M.SSCC
Dissabte 11: Família Mas Sayós. Pere Calm i Teresa Calm
Diumenge 12: Maria Calm

Vida de la parròquia
Catequesi Familiar: reunió dels pares i mares dilluns a les 21 h.
Formació d’adults: Dimecres a les 20,30 h.
Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col·lectius: Els dilluns
de 8,30 a 9 del vespre a la Capella del Sant Crist de la nostra església parroquial.
Bateigs: Èlia López Barnils i Roger López Barnils, fills de Daniel i Anna. Van ser padrins
l’Aleix Montes Llorens i la Teresa Maria Lòpez Tona i l’Ivan Rehues Lòpez i l’Eva Barnils
Ortega.
Benvinguts a la comunitat parroquial!
Col·lectes dissabte i diumenge ..........................................................................
255,43€
Full i Espurna: .....................................................................................................
54,53€
Moltes gràcies!
Capella del Socós: Durant el mes de maig cada dia a les 19h Rosari i Mes de Maria.
Centre Parroquial: Avui diumenge Rumbteatre presenta l’obra ENGRUNES a les 18 h.
Saps què? M’apunto a la catequesi.
Preinscripció per al curs 2019-20: Per preparar millor el curs d’inici a la Catequesi i poder-lo
planificar amb els pares i mares que estiguin interessats/des que els seus fills hi assisteixin
convé que els inscriguin abans d’acabar el mes de maig. Poden fer-ho per telèfon 938 811
032, per correu electrònic (el trobareu al contacte del web Parroquia de Centelles:
info@parroquiadecentelles.cat o, personalment, al despatx parroquial que aquesta setmana
serà el dilluns de 18 a 19,30 h.
El dilluns dia 3 de juny a les 20,30 h. farem reunió amb els pares i mares que vulguin que els
seus fills/es comencin la Catequesi de preparació a la Comunió. Anoteu-vos-ho a l’agenda!

Per a pensar
La mirada és el llenguatge del cor. William Shakespeare

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

