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Espurna 600
El primer bateig d’aquest any a
la nostra parròquia
Som el 27 de juny i, si Déu vol, avui
batejarem la Blanca. Serà el primer
bateig que farem aquest any i fa
deu mesos que no hem batejat
ningú a la Parròquia. No sé si a
l’Ajuda, durant aquest temps, hi ha
hagut algun bateig de Centelles,
però, encara que sigui així no varia
massa la realitat. La previsió és que
a la nostra Parròquia n’hi hagin dos
o tres més al llarg de l’any..
Batejar un nadó, la Blanca, farà 8
mesos, no hauria de ser notícia per
a la nostra parròquia, però en
aquests moments ho és. I, pels
creients, no pas positiva.
Segurament qui hi ha diferents
raons que expliquen aquest fet,
però una de fonamental és que la fe
i la transmissió de la fe, el regal del
sagrament del Baptisme no forma
part de les prioritats de les nostres
famílies, i qualsevol entrebanc pot
destorbar-ho o anul·lar-ho. Quina
llàstima que no sapiguem
transmetre als més joves allò que
per a nosaltres ha estat un regal
valuós, i que, sense coaccionar la
seva llibertat, optin lliurement per iniciar i acompanyar els petits en un estil de vida
que, a mesura que vagin creixent podran fer seu o no.
Dies enrere parlàvem de la parròquia en missió. És ben bé així!.

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 26: Pere Espuña
Diumenge 27: Joan Barrera i Anna Rodes.
Dilluns 28: Pere Rovira Magem i família
Dimarts 29: Pere Rovira Cullell
Dissabte 3: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca
Diumenge 4: Esposos Ramón Miró i Estrella Saus.

Vida de la Parròquia
Enterrament: El dia 26 Mercè Preseguer Riba de 95 anys d’adat.
Que reposi en la Pau del Senyor!
Mans Unides: Hem començat a preparar la Tómbola de la Solidaritat Si alguna persona vol
venir a ajudar-nos li ho agrairem. Ens reunim de dilluns a dissabte, de 6 a 8 de la tarda..
Si algú vol portar-nos alguns treballs o objectes, preferible fer-ho els dijous, de 6 a 8..
Comencem amb molta il·lusió, sabem que molts germans del món ho estan passant molt
malament i la nostra tómbola reflectirà la solidaritat del nostre poble. Gracies.
Col·lectes .....................................................................................................................265,84€
Donatiu calefacció......................................................................................................... 20,00€
Donatius Càritas ..................................................................................................... .... 110,00€

Per a pensar
El Papa Francesc comentant la Carta als Gàlates
De fet, no falten avui en dia, predicadors que, sobretot a través dels nous mitjans de
comunicació, poden pertorbar les comunitats. No es presenten abans que res per anunciar
l’Evangeli de Déu que estima l’home en Jesús Crucificat i Ressuscitat, sinó per reiterar amb
insistència, com a autèntics i veritables “guardians de la veritat” – ells s’anomenen així -, quina
és la millor manera de ser cristians. I afirmen amb força que el veritable cristianisme és el que
ells presenten, identificat sovint amb algunes formes del passat, i que la solució a les crisis
actuals és tornar enrere per no perdre l’autenticitat de la fe. Fins i tot avui, com llavors, hi ha la
temptació de tancar-se en algunes de les certeses adquirides en tradicions passades. Però
com podem reconèixer aquesta gent? Per exemple, una de les característiques d’aquest
mode de procedir és la rigidesa. Davant de la predicació de l’Evangeli que ens fa lliures, que
ens fa alegres, ells són rígids.

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

