Diumenge 14 de durant l’any / A

Número 549 / 5 de juliol de 2020

Recordem als que hem perdut durant el temps de confinament

Durant gairebé 3 mesos no vam poder celebrar les exèquies dels difunts a l’església i molts
d’ells van haver de ser enterrats en la més estricta intimitat, sense que la majoria de gent
que hagués volgut acompanyar-los ho pogués fer. És de justícia, per tant, que en fem un
record i una celebració per tots ells, sense excloure que les famílies que vulguin puguin
també dedicar-los una celebració particularment adreçada a ells un altre dia, Ara que ja
l’aforament ens ho permet, el diumenge dia 19 de juliol a l’eucaristia de les 11 pregarem per
ells i els recordarem com a comunitat, com a poble. Ens consta que també l’Ajuntament
prepara un acte d’homenatge i record per a tots ells.

Tinguem en compte...
Horari de misses: Aquesta setmana 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.

Intencions de misses
Si no ens dieu el contrari, continuarem celebrant les misses amb les intencions que havíeu
demanat, des del dissabte 14 de març fins el divendres 23 de maig, que són els dies que no
vam poder celebrar l’eucaristia.
Dissabte 4: Joan Rigola i Maria Aregall, del 21 de març
Diumenge 5: Antonia Calm Preseguer. Josep Camps i Josefa Castells, del 19 de març.
Dilluns 6: Maria Calm, del 22 de març.
Dimarts 7: Tomàs Lloret i Anna Roca .
Dimecres 8: Anita Preseguer Arisa, del 23 de març.
Divendres 10: Carles i Montserrat, del 24 de març.
Dissabte 11: Família Ribé Portet. Família Aguilar Garriga, del 28 de març.
Diumenge 12: Enric Aregall Estabanell. Família Casals.

Tinguem en compte...
Despatx parroquial: Truqueu abans al 93 881 10 32, o mòbil 650 443 432 o escrivint un
correu a info@parroquiadecentelles.cat
Full Diocesà i Espurna: Podeu agafar-los al cancell de l’església o bé consultar-los
telemàticament. També us els podem enviar telemàticament, si ho demaneu. Deixeu l’import
a les caixetes d’entrada i sortida de l’església.

Vida de la Parròquia
Consell Pastoral: Reunió dilluns dia 6 a les 21 h. Amb el següent ordre del dia:
1. Pregària
2. Exposició del que els grups han portat a terme durant els mesos de confinament i en la
represa.
3. Si s’escau, exposició i valoració personal de la vivència d’aquesta etapa. Pensar com
això pot afectar la vida parroquial i quina faisó ha de prendre el Consell Pastoral en
endavant.
Col·lectes ......................................................................................................... 381,41€
Càritas donatius.......................................................................100 + 20 :
120,00€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies.
Capella del Socós: Hem tornat a obrir després de restar tancada durant tot aquest temps.
Trobareu a l’entrada el gel hidroalcohòlic recomanat tant a l’entrada com a la sortida del
recinte. Feu-lo servir.
Necessitem la vostra ajuda econòmica: Podeu fer-la a la Parròquia a través del compte de
Caixabank ES97 2100 0127 6302 0007 4398 o del Banc Sabadell ES98 0081 0031 1500 0117
8618 o a www.parroquies.bisbatvic.org . A Càritas Parroquial: ES89 2100 0127 6902 0043
8968. A Mans Unides ES42 0049 6791 7420 1600 0102. Moltes gràcies.

Tingueu present les recomanacions de seguretat i protecció. Protegim-nos i
protegim els altres. Evitem els contagis.
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com

