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El sagrament del Perdó
i el de l’Eucaristia
Aquest dissabte la Clàudia fa la primera comunió. Ella participa plenament de
l’eucaristia acompanyada dels familiars més propers, les amigues i amics i la
comunitat habitual de la missa anticipada del dissabte. Durant els dos cursos de
catequesi ha assistit a les misses familiars acompanyada dels pares i de les altres
famílies. La situació de la pandèmia ens ha obligat a agrupar-nos en una missa a
part de la del diumenge a les 11, però l’hem poguda celebrar regularment una
vegada al mes.
Els propers diumenges tindrem també ocasió d’acollir els altres nens i nenes que
faran la primera comunió. Amb ells aquesta setmana hem celebrat igualment el
sagrament del Perdó i dimarts vinent ho farem amb un segon grup. Ens ajuda a
preparar-nos millor per rebre l’Eucaristia.
En donem gràcies a Déu i felicitem de cor avui a la Clàudia: Enhorabona, Clàudia!.

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
Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres missa a les 20 h. Dissabte
missa anticipada a les 20 h. Diumenge missa a les 11 h.

Intencions de misses
Dissabte 3: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca
Diumenge 4: Esposos Ramón Miró i Estrella Saus. Llorenç Vilaró
Dimecres 7: Tomàs Lloret i Anna Roca
Dijous 8: María Abigail Rincón i Jesús Antonio Ramírez (4t Aniv.)
Divendres 9: Carme Canet
Dissabte 10: Comunitat parroquial
Diumenge 11: Bartolomé Mota (1r Aniv.) Cesárea Pérez Santos i Manuel Fernández Hidalgo.
Carme Canosa. Enric Aregall Estebanell. Antònia Calm

Vida de la Parròquia
Bateig: Blanca Collell i Llavina, filla de Marc i Cristina. Van ser padrins Martí Llavina i Sara
Rodríguez.
Benvinguda a la comunitat parroquial!
Mans Unides: Al Web de la Parròquia, www.parroquiadecentelles.cat hi trobareu una
entrevista en la que Mans Unides dóna comptes del seu treball durant la pandèmia. Facilita
les dades completes del que s'ha invertit per poder portar consol als nostres germans
oblidats. Si disposeu d’uns minuts creiem que us pot interessar.
Col·lectes .....................................................................................................................362,39€
Donatiu calefacció......................................................................................................... 50,00€
Donatius Càritas ..................................................................................................... .... 100,00€

Per a pensar
El Papa Francesc comentant la Carta als Gàlates
Que en són d’inescrutables els camins del Senyor! El toquem cada dia amb la mà, però
sobretot si pensem en els moments que el Senyor ens ha cridat. No hem d’oblidar mai el
moment i la manera com Déu ha entrat en la nostra vida: mantenir fixat en el cor i en la ment
aquella trobada amb la gràcia, quan Déu ha canviat la nostra existència.(…) Ell teixeix la
nostra història, la història de cadascun de nosaltres: Ell teixeix la nostra història i, si nosaltres
corresponem amb confiança al seu pla de salvació, ens n’adonem. La crida comporta sempre
una missió a la qual estem destinats; per això ens demana que ens preparem seriosament,
sabent que és Déu mateix qui ens envia, Déu mateix que ens sosté amb la seva gràcia.
Germans i germanes, deixem-nos guiar per aquesta consciència: la primacia de la gràcia
transforma l’existència i la fa digna de ser posada al servei de l’Evangeli.

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

