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El sagrament de l’Eucaristia: una benedicció del Senyor
Continuem celebrant Primeres Comunions. Avui la de la Martina, en Biel i l’Iu. Ho
hem de fer en una missa a part de la del poble per poder mantenir l’aforament i
les mesures de seguretat que ens obliga a tenir presents la Covid 19. També ho
hem hagut de fer tot el curs amb la Missa Familiar. És una llàstima que no puguem
celebrar les comunions, com sempre fèiem, en la missa dominical perquè és amb
la comunitat que participaran a l’eucaristia. La primera comunió no és una festa
només familiar, que també, sinó una festa de tota la comunitat parroquial. D’aquí
que tingui ple sentit celebrar-la a la parròquia amb la comunitat.
Per al creient fer la comunió, participar a l’eucaristia és una benedicció del Senyor.
Haver rebut el sagrament del Baptisme que ens obre la porta a la vida cristiana és
una benedicció del Senyor. Formar part d’una comunitat cristiana que t’ajuda a
conèixer Jesús i a seguir-lo, que et fa costat quan cal i t’anima a créixer en la fe i a
viure en la joia és una benedicció del Senyor. Ho hem de celebrar i donar-ne
gràcies. Ens hi pot ajudar la segona lectura de la missa d’avui. Pau ho explica molt
bé a la comunitat d’Efes. Aprofitem-ho i fem-ho nostre!

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 10: Comunitat parroquial
Diumenge 11: Bartolomé Mota (1r Aniv.) Cesárea Pérez Santos i Manuel Fernández Hidalgo.
Carme Canosa. Enric Aregall Estebanell. Antònia Calm
Dimarts 13: Ramon Pla
Dissabte 17: Família Ribé Portet
Diumenge 18: Maria Calm Preseguer. Família Comas

Vida de la Parròquia
Enterraments: El dia 8 Rafaela Pérez Masegosa de 94 anys. El dia 9 Ton Carrera Tantiñà de
95 anys d’edat.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Les humitats a la façana de l’església: Mirem de resoldre el problema d’humitats de
capil·laritat, detectat ja fa temps, sobretot a la part esquerra de la façana de l’església i que
ara ja es deixa veure a l’interior del temple. El diagnòstic que ha fet l’empresa especialitzada
que hem contractat és que el mur absorbeix la humitat. L’aigua provinent del subsòl conté
sals dissoltes i a mesura que s’evapora la humitat, les sals dissoltes cristal·litzen i degraden
l’obra, l’arrebossat, el guix i la pintura. Tot plegat demana una actuació que hem començat.
De moment, hem instal·lat un aparell que atura el procés ascensional de la humitat. Veurem
els resultats i els podrem comparar amb els d’una altra parròquia del nostra bisbat que tracta
aquest mateix problema. No som sols, ja ho veieu!.
Col·lectes ...................................................................................................................364,70€
Donatiu calefacció...................................................................................................... 50,00€
Donatiu Càritas ..................................................................................................... .... 100,00€
Donatiu Càritas Alumnes de 5è Escola Sagrats Cors ............................................. 70,00€

Per a pensar
La veritable alegria
La veritable alegria és gratuïta, no es pot comprar. És un do de Déu, no és fruit meu.
La veritable alegria és despresa, desinteressada.
La veritable alegria és pregona, no perifèrica ni superficial, provoca harmonia i pau.
La veritable alegria és transitiva: la comparteixo, la transmeto, és una bona notícia que no
puc retenir com un avar, només per a mi... (D d’E)..

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

