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Idea dels petits el dia del comiat: han plantat una llavor i la posen dins la sabata.

Fem una pausa, però continuem
A la Catequesi parroquial fem una pausa, però continuem. Com a l’escola, durant l’estiu
aturem les sessions de catequesi: dissabte passat vam fer el final de curs de la
Catequesi Familiar a l’ermita de Sant Antoni, aquesta setmana l’hem fet amb els que
aquests dies fan la Primera Comunió i dimecres tindrà lloc el sopar col·loqui del adults
que han seguit el curs de Formació d’aquest any.
Però, passat l’estiu hi tornem. D’aquí que els pares i mares que vulguin que els seus
fills comencin la Catequesi de preparació a la Comunió pel setembre, demà a 2/4 de 9
del vespre són convocats a una reunió per poder planificar el curs conjuntament,
compartir les espectatives i mirar les possibilitats de dedicació que tenen. Tot, per a un
millor curs en benefici dels infants i que també afavoreix als pares i mares, ja que la
Comunió d’un fill o filla és una ocasió per repensar com viuen i celebren la fe els pares.
Mentrestant continuen celebrant la Primera comunió els nens i nenes que aquest any
participen per primera vegada a l’Eucaristia: Avui l’Abril, la Irene, en Mateo i la Queralt.
A ells i als seus pares moltes felicitats i gràcies per fer aquest pas en el camí de la fe.

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 1: Comunitat parroquial
Diumenge 2: Filo Molas (8è Aniv.) i Pere Ruiz. Carme Giol.
Dissabte 8: Comunitat parroquial
Diumenge 9: Martí Morell Mas (3r Aniv.) Antònia Calm

Vida de la parròquia
Catequesi - Preinscripció curs 2019 – 2020 : Reunió de pares i mares a 2/4 de 9 del vespre
a la rectoria.
Càritas: Dimecres reunió amb Càritas Diocesana a Vic a les 10 del matí. Dissabte dia 8 a les
10 h. Assemblea ordinària al Museu Episcopal de Vic.
Enterrament: El dia 29 Mercè Viñets i Salaverd de 98 anys.
Que descansi en la Pau del Senyor!
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 ..........................................................................
304,20€
Full i Espurna: .....................................................................................................
57,29€
Moltes gràcies!
Capella del Socós: Durant el mes de juny cada dia a les 19h Rosari i Mes del Sagrat Cor.

Per a pensar
Pregar amb el diari
On? A casa, al tren o a l’autobús, caminant...
Quan? Quan vulguis
Com fer-ho? Agafar el diari en paper o en línia. Mirar la portada, els titulars, les
imatges... Què m’atrau, què em produeix rebuig o pena.
Anar a l’interior i llegir la notícia o el comentari que m’atrau. Preguntar-me per què l’he
triat, què hi he après. Entrar en una pregària de petició, d’agraïment, d’intercessió...
Els fruits d’aquesta pregària: Un descentrament que em fa sortir de mi mateix i m’obre el
cor a la dimensió del món. Una mirada contemplativa que em convida a estar atent a
Déu. Què voldria, què espera de mi? De M.D.
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Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com

