Santíssima Trinitat / C

Número 494 / 16 de juny de 2019

La Trinitat és comunió
Després de la Pentecosta celebrem la Festa de la
Santíssima Trinitat. Déu és Pare, Fill i Esperit Sant, Déu
és comunió de vida. El Pare assegura la nostra filiació,
el Fill ens acompanya en la fraternitat i l’Esperit Sant ens
infon la força creadora i renovadora. Ens transforma i
ens convida a viure en comunió, a estar en comunió
amb Déu i units als germans.
Ens és fàcil relacionar la paraula comunió amb una part
de l’eucaristia, però tota la missa és comunió. Des de
l’inici amb la nostra disposició a demanar perdó per estar
més en comunió amb Déu i els germans, l’escolta atenta
de la Paraula de Déu perquè es faci vida en nosaltres, i
la participació en el pa i el vi de l’eucaristia que significa
plenament aquesta comunió amb el Crist que és fa
aliment i vida per a nosaltres fins al final, tota l’
Eucaristia és comunió. I ha de ser viscuda en comunió
amb Déu i amb els germans, d’aquí que té el seu sentit
ple quan la celebrem en comunitat. I avui ho fan per
primera vegada l’Arnau, la Irina, la Judit i en Pol. Els
acollim amb joia i volem que creixin en la comunió amb
Déu i entre nosaltres.
Valentí Montoliu. Museu Diocesà de Tarragona
Felicitats a ells i als seus pares i catequistes que els han
acompanyat fins aquí en la fe i el coneixement de Jesús.

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 15: Família Tomaset
Diumenge 16: Lluís Molera, Antoni i Dolors Codina. Rosa Cabrafiga Vilalta. Família Calm
Viñets.
Dilluns 17: Josep M. Relats Ruaix
Dijous 20: Tomàs Lloret i Anna Roca
Divendres 21: En acció de gràcies pel pelegrinatge a Lurdes
Dissabte 22: Esposos Giol Mas
Diumenge 23: Xavier Canamasas Oliva i Josep Canamasas Oliva. Joan Puigdollers. Maria
Calm.

Vida de la parròquia
Equip coordinador animador: Reunió dimecres 19 a les 20,30 h.

Enterrament: El dia 13 Claudia Gómez Fernández de 94 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Càritas: Diumenge vinent és la festa de Corpus i com sempre la col·lecta de la missa anirà a
favor de Càritas. Penseu-hi!
Grups parroquials: El divendres 5 de juliol a les 21 h. tindrà lloc el sopar de final de curs
dels diversos grups i serveis de la Parròquia.
Capella del Socós: Durant el mes de juny cada dia a les 19h Rosari i Mes del Sagrat Cor.
Pelegrinatge a Lurdes: Dimecres dia 12 van portar els que hi ha participat. Divendres a les 8
del vespre celebrarem la missa en acció de gràcies.
Arxiu parroquial: Segons acord del Consell Pastoral del 25 de febrer d’enguany, el passat
30 d’abril es van traslladar, en dipòsit, a l’Arxiu Episcopal de Vic els llibres sagramentals del s.
XIX que hi havia a l’Arxiu parroquial de Centelles. El dia 20 de maig la Parròquia va rebre’n la
confirmació que es guarda a l’Arxiu Parroquial. Aquests llibres s’afegeixen, per tant, als que ja
s’hi havien dipositat anteriorment i corresponien als segles anteriors al XIX.

Col·lectes dissabte i diumenge ..........................................................................
Full i Espurna: .....................................................................................................
Moltes gràcies!

271,53€
49,33€

Per a pensar
La Santíssima Trinitat no és el producte de raonaments humans; és el rostre amb que
Déu mateix s’ha revelat, no des de les altures d’una càtedra, sinó caminant amb la
humanitat.

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

