Diumenge 24 de durant l’any / A
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La Mare de
Déu dels
Dolors
És dimarts vinent.
Aquest any, igual
com va passar amb
la celebració de la
Mare de Déu del
Socós, haurem de
celebrar l’eucaristia
de la festa dels
Dolors a la nau
central de l’església
parroquial en lloc de
fer-ho a l’altar de la
seva capella. Serà a
les vuit del vespre.
Però els qui vulguin
podran saludar la
Mare de Déu entrant
a pregar a la seva
capella. Igualment
les administradores
dels Dolors aquest
any han renunciat a oferir-nos el piscolabis que era habitual a la sortida de missa.
Tots sabem les causes que ho motiven i ens en fem càrrec, esperant que passi
aquesta crisi sanitària de la Covid 19 que tantes restriccions ens imposa. Volem que
res no faci minvar la devoció a la Mare de Déu dels Dolors, sinó que es mantingui
ben sòlidament arrelada i la tinguem present avui que tanta gent pateix, com Maria, al
peu de la Creu. Bona festa!

Missa dels dies feiners
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
Dissabte 12: Comunitat parroquial
Diumenge 13: En acció de gràcies per la collita.
Dilluns 14: Julio Acín
Dimarts 15: En acció de gràcies
Dimecres 16: Ninu Llovet (1r. Aniv.)
Dissabte 19: Família Ribé Portet
Diumenge 20: Francesc Reixach i Dominga Coll. Tecla Castells, Remei Castells. Maria Calm.

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

Vida de la Parròquia
Catequesi: Els pares i mares que vulguin que els seus fills segueixin el 2n curs de preparació
a la Comunió poden trucar a la Parròquia 938 811 032 o bé al 650 443 432 per a concretar
l’entrevista i presentar-los el projecte de curs que aquest any tindrà un nou format.
La setmana vinent serà el torn dels que s’hi volen inscriure per primera vegada.
Reunió de catequistes: Dilluns dia 14 a les 17 h.
Enterrament: Maria Antònia Suay Serrano de 72 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!

Col·lectes ................................................................................................................... 492,42€
Càritas donatius....................................................................................................... 100,00€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies.

Per a pensar
Recuperem avui aquest espai amb aquest text, a rel de la mort de Mn. Manel Pousa, el
Pare Manel, esdevinguda dimecres passat:
Un “amic transversal” de tota una immensitat de persones que se sentien orgulloses de
nomenar-lo, d’abraçar-lo, d’aplaudir-lo, de veure’l com el company que fa allò que nosaltres
no ens sentim prou valents ni capaços de fer... Com si li deleguéssim la feina impossible i
necessària. Desvetllador de la nostra consciència i sensibilitat personal i col·lectiva.
La seva causa, doncs, les persones de la presó de dins i de fora... Però mai ha deixat de fer
de capellà, de fer amics nous i de significar-se per altres causes que més aviat li portaven
problemes. Mai no ha defugit cap dels seus compromisos i ha acceptat serenament les
“incomprensions” que li han anat plovent de tots cantons. JMF.
Que, amb els que ell ha acollit, pugui sentir-se acollit pel Senyor: Veniu, beneïts del meu Pare.

Protegim-nos i protegim els altres. Tingueu present les mesures de seguretat i
protecció. Evitem els contagis. Gràcies.

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

