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Il·lustració de Gràcia Soler. Catecisme Jesús és el Senyor

L’ Esperit del Senyor vindrà a vosaltres. No tingueu por!
És Pentecosta, la culminació de la Pasqua: avui rebent l’Esperit Sant, celebrem la Vida fecunda
de Déu en nosaltres. Déu és Vida, Amor, Força, Alè, Impuls. L’Esperit ens empeny a la comunió
fraternal, en el respecte a la diversitat i la diferència i ens ensenya a parlar el llenguatge de
l’amor. Els dons de l’Esperit són diversos però l’Esperit que els distribueix és un de sol. I aquests
dons s’han de desplegar al servei de la vida de la comunitat que s’aplega entorn de l’Eucaristia. I
és en l’Eucaristia anticipada d’avui a les 8 del vespre que fan la primera comunió l’Adrià, en Lucio
i la Mariona i a la missa de les 11 del matí en Bernat, l’Èlia, la Irene i en Marc. Ells en el
Baptisme van rebre la força de l’Esperit, avui fan un pas més en la seva fe i reben l’aliment del
Cos de Crist que enforteix la seva vida i la seva fe.
Enhorabona a ells i als seus pares, familiars i amics que els acompanyen. I a tota la comunitat
cristiana de Centelles que celebra la seva incorporació a l’eucaristia. Comptem amb ells cada
diumenge!

Tinguem en compte...
Horari de misses: Aquesta setmana dilluns,dimarts, dimecres, dijous 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 8: Comunitat parroquial
Diumenge 9: Martí Morell Mas (3r Aniv.) Esteban Martínez Ramal (1e Aniv.).Antònia Calm
Dijous 13: Antonio Macho. En acció de gràcies a la Mare de Déu de Lurdes
Divendres 14: Família Vallduriola Mataró
Dissabte 15: Família Tomaset
Diumenge 16: Antoni i Dolors Codina. Rosa Cabrafiga Vilalta. Família Calm Viñets.

Vida de la parròquia
Defunció: Mn. Carles M. Giol i Bayona nascut a Centelles i batejat a la nostra església
parroquial va morir el divendres 31 de maig a l’edat de 88 anys. Era rector de Sant Hilari
Sacalm des de l’any 1995. El diumenge dia 2 de juny es va celebrar la missa exequial a
l’església de Sant Hilari Sacalm i el dilluns dia 3 va ser enterrat al cementiri de Santa Coloma
Sasserra.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col·lectius: Demà
dilluns de 8,30 a 9 del vespre a la Capella del Sant Crist. Es preveu que aquesta setmana el
tribunal doni el judici vist per a sentència, per això deixarem de trobar-nos en la pregària que
hem anat fent cada dilluns des del 18 de febrer quan va començar el judici dels encausats pel
procés. Això no vol dir que no continuem pregant cadascú personalment amb el convenciment
que la força de la pregària els ajudarà a tenir una sentència justa i fonamentada en la veritat.
Capella del Socós: Durant el mes de juny cada dia a les 19h Rosari i Mes del Sagrat Cor.
Pelegrinatge a Lurdes: Des d’ahir fina el dimecres dia 12. Hi participen 10 persones de
Centelles. Els desitgem un bona estada a Lurdes i un bon retorn.
Col·lectes dissabte i diumenge ..........................................................................
Full i Espurna: .....................................................................................................
Moltes gràcies!

309,92€
55,27€

Per a pensar
Lluita per seguir el camí correcte en la vida, que el Senyor estarà al teu costat, i no
tinguis por que el mal no ha de tenir en la teva vida l’ última paraula.
J. M.O.

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

