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La creu florida
Avui, felicitem a l’Abel, l’Arnau, la Laia Galán i la Laia Roca que fan la primera Comunió. I els
encoratgem, a ells i als seus pares, a continuar participant de l’Eucaristia cada diumenge, fent
cas del que ens digué Jesús: “Feu això que és el meu memorial”.
I en la mateixa missa els que han acabat el curs de Catequesi Familiar presenten el seu treball
de Pasqua perquè el puguem veure tots i fer-lo nostre. És la Creu florida que, com altres anys
ens ha servit per entendre una mica més el Misteri Pasqual. Sense la Creu no hi ha la Pasqua,
sense la mort no hi ha la Vida, sense el Divendres Sant no hi ha la matinada Pasqual. És de
les escletxes d’aquesta creu que en neixen brots de vida, significats per aquestes fulles verdes
que els nens i nenes han pintat i on hi ha escrit en cada una d’elles quelcom positiu, que és un
signe de vida perquè ens ajuda a viure, en contrast en aquelles coses que ens fan patir i que
no ens deixen ser feliços escrites en cada una de les peces de la creu.

Preinscripció a la Catequesi 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. 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.

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 25: Antonio Iglesias Paniagua. Joan Dorca
Diumenge 26: Esposos M.Lurdes Roca i Joan Vall·lovera
Dissabte 1: Comunitat parroquial
Diumenge 2: Filo Molas (8è Aniv.) i Pere Ruiz. Carme Giol.

Vida de la parròquia
Missa Familiar: Avui a les 11 del matí.
Catequesi 2n curs: Dilluns i dimarts final de curs de Catequesi.
Càritas: Dimarts reunió amb Càritas Diocesana a Vic a les 10 del matí. Divendres dia 31 a
les 4 de la tarda reunió amb els voluntaris del Reforç Escolar i a la Residència Sant Gabriel.
Mans Unides: El proper dijous dia 30, a les 6 de la tarda, reunió dels voluntaris. Les nostres
reunions son obertes a tothom que pugui interessar-li el nostre treball.
Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col·lectius: Dilluns de
8,30 a 9 del vespre a la Capella del Sant Crist. És oberta a tothom i es porta a terme per
iniciativa d’un grup de la parròquia mentre duri el judici dels encausats pel procés català, amb
el convenciment que la força de la pregària ajudi i sostingui en la veritat i la justícia a ells, als
seus familiars i també als magistrats, fiscals, advocats, testimonis i periodistes.
Col·lectes dissabte i diumenge ..........................................................................
242,86€
Full i Espurna: .....................................................................................................
46,38€
Donatiu ..................................................................................................................... 15,00€
Moltes gràcies!
Centre Parroquial: Avui 2ª sessió de Cinema de Valors amb la
pel·lícula La escuela de la vida dirigida per Nicolas Vanier.
Capella del Socós: Durant el mes de maig cada dia a les 19h
Rosari i Mes de Maria. A partir de dissabte mes del sagrat Cor.

Per a pensar
És massa la vida que hi ha en tu per acontentar-te a viure’n
petites engrunes i, encara, de tant en tant. M.A.F.

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

