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Els cants a les celebracions. Tornen els cantorals.
La pandèmia ens ha obligat a fer canvis en els nostres hàbits. Fa més d’un any
que no podem fer servir els cantorals a les misses i ens hem hagut de conformar
a cantar de memòria, per tant, sovint només la tornada dels cants, que és el que
sabem. Tot plegat ha fet que la participació a les celebracions, pel que fa al cant,
se’n ressentís No obstant aquesta dificultat, no hem deixat d’acompanyar les
celebracions amb el cant durant tot aquest temps. Ara que sembla que podem ferho i així ens ho aconsella qui té autoritat en aquesta matèria, tornarem a disposar
dels cantorals. Els trobareu al cancell de l’església i en entrar podeu agafar el que
utilitzareu vosaltres durant la celebració, i un cop acabi, el podeu deixar al calaixet
del banc i ja el recollirem abans que algú més el faci servir. Esperem aquest pas
endavant ens ajudi a participar més en les celebracions i no posi en perill la salut
personal de ningú. Estem contents de poder-ho fer. Ho necessitem i ho
desitjàvem fa temps. Per suposat que tornarem a indicar al lloc habitual els cants
que proposem cantar a cada moment de la missa. Fem servir, doncs, els cantorals
i fem del cant una doble pregària.

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 12: Comunitat parroquial
Diumenge 13: Esposos Bonifacio Rodríguez Cano (7è aniv.) i Fidela Teruel Aivar (22/3/2021)
Antònia Calm. Germanes Antònia i Dolors Codina. En acció de gràcies a Sant Antoni de
Pàdua.
Dilluns 14: Rosa Barnils Rifà (1r Aniv.)
Dimarts 15: Francisco Mataró
Divendres 18: Tomàs Lloret i Anna Roca
Dissabte 19: Martí Morell Mas (5è Aniv.) Esposos Giol Mas
Diumenge 20: Família Molera Morell. Maria Calm Preseguer.

Vida de la Parròquia
Missa Familiar: Diumenge vinent dia 20 a les 12 h.

Col·lecta Càritas ............................................................................................................402,70€
Donatius ......................................................................................... 150,00 + 245,00€ : 395,00€
Calefacció: Aquest hivern haurem gastat uns 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

És possible acceptar el desafiament de somiar i pensar en una altra humanitat. És possible
anhelar un planeta que asseguri terra, sostre i treball per a tothom. Aquest és el veritable
camí de la pau.
Papa Francesc

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

