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Rebeu l’Esperit Sant
Rebem-lo, és el do del Crist Ressuscitat. El necessitem.
Rebem-lo, el Pare ens l’envia com a plenitud del misteri pasqual.
Rebem-lo perquè els seus dons omplin la terra de l’amor de Déu.
Rebem-lo perquè estovi el nostre cor i ens faci més promptes al perdó.
Rebem-lo perquè enforteixi l’Església i en faci una llar de comunió.
Rebem-lo perquè puguem expressar en la pròpia llengua allò que l’Esperit ens concedeix.
Rebem-lo per ser testomonis del que Ell obra en nosaltres.
Rebem-lo perquè malgrat la nostra feblesa ens ajuda i enforteix.
Rebem-lo perquè canviï el nostre cor de pedra i ens en doni un de carn.
Rebem-lo perquè esvaeixi les nostres pors i els nostres dubtes.
Rebem-lo avui i sempre i deixem-nos conduir per Ell.

Missa dels dies feiners
Dilluns reprenem la missa els dies feiners. La celebrarem a la nau central amb les mateixes
mesures que el diumenge. A les 8 del vespre, excepte el dijous, que no hi haurà missa.

Intencions de misses
Dissabte 30: Comunitat parroquial
Diumenge 31: Família Tomaset, María Teresa Jiménez. Josep Eroles Pujal
Dilluns 1: Família Torán Aguilar
Dimarts 2: Ànimes

Tinguem en compte...
Despatx parroquial: Encara no l’obrim presencialment, però si us convé truqueu al tel.
93 881 10 32, o mòbil 650 443 432 o escriviu un correu a alarosala@gmail.com o a
info@parroquiadecentelles.cat
CÀRITAS no tanca. Encara que el Centre de distribució d’aliments no serveixi aliments
presencialment si que ho fa portant-los a casa dels qui ho necessiten, previ contacte amb els
Serveis Socials de l’Ajuntament de Centelles. Agraïm als voluntaris joves que s’han ofert per
fer aquest servei que no pot fer el personal de Càritas més gran.
Full Diocesà i Espurna: No es publiquen en format paper però els podeu consultar “on line”
al web del Bisbat de Vic / serveis i projectes/ fulls i publicacions, i al web de la nostra
parròquia: www.parroquiadecentelles.cat o .com o demanar-nos que us l’enviem. Que ens
ajudi a mantenir-nos a prop.
Confirmació: Aquesta vigília de Pentecosta en Roger Sors i Vila, d’aquesta parròquia, ha
rebut el sagrament de la Confirmació a la Catedral de Vic, juntament amb altres confirmands
de la diòcesi que han participat a la celebració que ha oficiat el Sr. Bisbe Romà Casanova.
Enhorabona Roger, família i parròquia.

Donatius per Càritas i la Parròquia
S’ha rebut a la bústia de la rectoria un donatiu de 100€ per a Càritas i un de 100€ per la
Parròquia. També a la col·lecta un de 50 i un de 70€ per Càritas, a la caixeta de Càritas de
l’església un de 10€ i al cc de Càritas un donatiu de 250 €. Moltes gràcies. Us indiquem el cc
de la Parròquia a Caixabank: ES97 2100 0127 6302 0007 4398 i el de Càritas Parroquial:
ES89 2100 0127 6902 0043 8968 per si voleu fer els vostres donatius per aquest mitjà.
El bisbat recorda que pel que fa als donatius, a partir de la crisi del coronavirus hi ha hagut un
increment de 5 punts del percentatge a desgravar en la declaració de la renda, cosa que
beneficia a qui fa el donatiu i a qui el rep.

Col·lectes....................................................................................................... 506,67€

Tingueu present aquestes recomanacions
Veniu a l’església amb temps i sense pressa.
Renteu-vos les mans amb solució hidroalcohòlica que trobareu a l’entrada i sortida de
l’església. És la mesura més eficaç per reduir la transmissió d’infeccions.
Mantingueu la distància de seguretat.
Porteu la mascareta. És obligatori usar-la.
L’ aforament és limitat.
Veniu a combregat a la mà, per ordre dels bancs i respectant la distància.
No beseu ni toqueu amb les mans cap imatge.
Manteniu-vos en el vostre espai durant l’acte religiós. Evitem els contagis.
No hi ha col·lecta a l’ofertori. Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida.
Gràcies per cuidar-te i cuidar-nos.

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

