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Corpus i l’Eucaristia 

L’Eucaristia, la missa, és ben  essencial  per als cristians i convé que recobrem la 
consciència de la  importància decisiva de la celebració dominical i obtinguem  de la 
participació en l’eucaristia l’impuls necessari per a un nou compromís  
L’Eucaristia dominical i diària, amb tota la riquesa de textos bíblics que s’hi  proclamen, és 
el camí més elevat per a una veritable configuració espiritual  dels fidels a Jesucrist. 
( Del  document “Esperit, cap on guies les nostres Esglésies?” publicat pels bisbes de 
Catalunya en els 25 anys del CPT.  

Tant de bo que féssim nostres aquestes ratlles i que la missa cohesionés la nostra 
comunitat i ens fes créixer en la caritat, la comunió i la fraternitat al servei dels altres.  
Hi ha, però, qui més enllà de la missa, pensa que convé potenciar el culte d’adoració  i 
devoció a l’Eucaristia fora de la missa i oblida que sense celebració de la missa no hi ha 
eucaristia. No pot tenir més importància l’adoració que la celebració. No podem adorar si 
abans no hem celebrat l’Eucaristia, doncs l’adoració és conseqüència de la celebració. 

     



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   

 

Horari de misses 
 

Dilluns, dimarts. dimecres i divendres missa a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20 h. 

Diumenge missa a les 11 h.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 5: Comunitat parroquial   
Diumenge 6: Esposos Joan Vall·llovera i Maria Lurdes Roca. Família Chávez Marín. 
Montserrat Julià Arimany (4t Aniv.)   
Dilluns 7: Ànimes  
Dissabte 12: Comunitat parroquial   
Diumenge 13: Antònia Calm. Germanes Antònia i Dolors Codina. En acció de gràcies  a Sant 
Antoni de Pàdua.   

 
Vida de la Parròquia  

 
 Catequesi: Hem fet dues activitats  presencials en grup abans d’acabar el curs. L’Oratori 

dilluns i dimarts a la tarda amb una pregària guiada a l’església i la sortida a l’Ajuda aquest 
dissabte dia 5.  La propera serà la Missa Familiar que farem abans de començar a celebrar 
les primeres comunions. Aviat us anunciarem el dia.  
 
Enterraments: El dia 1 Carmen Sánchez Monleón de 95 anys d’edat. El dia 2 Amadeu Macià 

Rovira de 92 anys. 
  Que descansin en la Pau del Senyor! 
Col·lectes........................................................................................................................368,90€ 
Donatius Càritas................................................................................................             100,00€ 
Donatiu Calefacció...................................................................................................      100,00€ 
 
Calefacció: Aquest hivern haurem gastat un 3.700€ en gasoil. I sense estar a una 

temperatura ideal per haver de tenir la porta de l’església oberta. Són diners. Tingueu-ho 
present i ajudeu-nos en les col·lectes dels propers diumenges. Gràcies. 
 

     Per a pensar 
 

Aquesta setmana, coincidint amb la celebració de Corpus, les Càritas amb seu a Catalunya 

han fet públiques les seves memòries del 2020. Un any marcat per la pandèmia i en què les 
entitats diocesanes han augmentat la població atesa, especialment en els serveis de 
cobertura de necessitats bàsiques. En total, més de 167.411 persones han rebut el suport de 
les Càrites diocesanes de Catalunya, segons les memòries publicades. Concretament, 35.229 
persones a Barcelona, 32.905 persones a Terrassa, 29.915 persones a Girona, 21.329 
persones a Tarragona, 18.460 persones a Sant Feliu de Llobregat, 16.000 persones a les 
diòcesis de Lleida, Urgell i Solsona, 8.534 persones a Tortosa i 5.039 persones a Vic. 

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

https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-barcelona-es-moment-apostar-economia
https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/actualitat/noticies/roda-de-premsa-presentacio-memoria-de-caritas-any-2020
https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-girona-alerta-sequeles-socioeconomiques
https://www.arquebisbattarragona.cat/news/caritas-augmenta-en-un-45-les-ajudes-per-a-cobrir-les-necessitats-basiques/
https://bisbatsantfeliu.cat/memoria-de-caritas-2020/
https://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mes-noticies/895-noticies-2021-urgell/11945-les-caritas-diocesanes-de-lleida-solsona-i-urgell-atenen-a-16-000-persones-durant-el-2020
https://www.bisbattortosa.org/caritas-diocesana-presenta-la-memoria-social-de-lany-2020/
https://www.bisbatvic.org/ca/noticia/caritas-diocesana-aprova-la-memoria-del-2020
http://www.parroquiadecentelles.cat/

