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He fet la
primera
comunió
Avui comencen a participar
plenament de l’eucaristia,
és a dir, fan la primera
Comunió, les tres primeres
nenes d’aquest any: l’Alba,
l’Ashley i la Sara. Al llarg
dels següents diumenges
l’aniran fent la trentena de
nens i nenes que s’han
preparat durant dos cursos
a la Catequesi.
No és quelcom irrellevant; és molt important ja que significa que tots ells fan un pas més en el
creixement de la fe i s’introdueixen més en la celebració. Amb totes les mancances que hi
pugui haver, estem contents de rebre’ls i acompanyar-los en la comunitat dels que celebrem
habitualment l’eucaristia. Els felicitem i agraïm als seus pares que els hagin fet costat. Que no
s’acabi aquí aquest acompanyament sinó que duri i es mantingui més enllà de la festa de la
primera comunió. Tot felicitant-los els convidem a llegir i fer-se seva la carta que una mare
dedica al seu fill el dia de la primera comunió i que podeu llegir a la pàgina 6 del Full Diocesà
d’avui.

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!

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: Dimarts 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 18: Josep Roca
Diumenge 19: Família Chávez Marín. Agustí Soriano i Dolors Rosell. Rosa Cabrafiga Vilalta
Dimarts 21 : Josep M. Relats i Ruaix
Dimecres 22: Família Torán Aguilar
Divendres 24: Agustí Valduriola
Dissabte 25: Antonio Iglesias Paniagua
Diumenge 26: Esposos M.Lurdes Roca i Joan Vall·lovera.

Vida de la parròquia
Consell Pastoral: Dilluns dia 20 a les 9 del vespre.
Catequesi 2n curs: Dilluns i dimarts visita catequètica a la Sala Museu. Dimecres a les 9 del
vespre reunió de preparació amb els pares i mares dels que fan la Comunió diumenge vinent.
Càritas Parroquial: Dimecres a les 8 del vespre reunió amb l’Equip de Càritas Diocesana a la
rectoria.
Final de Curs de Catequesi Familiar: Dissabte dia 25 a 2/4 de 5 de la tarda a la Capella de
Sant Antoni. Pregària, activitats pels nens i nenes i revisió de curs amb els pares i mares. I
berenar per a tots.Sortirem de la Plaça major a les 4 1c 22
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.
Enterraments: El dia 12 Montserrat Campeny i Fradera de 83 anys d’edat. El dia 14 Àngel
Freixer Seuva de 97 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Col·lectes dissabte i diumenge ..........................................................................
Full i Espurna: .....................................................................................................
Moltes gràcies!

242,18€
50,94€

Capella del Socós: Durant el mes de maig cada dia a les 19h Rosari i Mes de Maria.

Per a pensar
Des de la perspectiva cristiana hi ha una significativa relació entre el missatge evangèlic i el
reconeixement dels drets humans.

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

