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El goig de l’Eucaristia  
 

Aquests darrers diumenges 
hem  tingut el goig de 
celebrar les primeres 
comunions a la nostra 
parròquia. Algunes, per raó 
de les normes sanitàries, les 
hem hagut de celebrar 
només amb la família i els 
més propers. D’altres, però,  
les hem compartit amb tota 
la comunitat parroquial que 
participava a l’eucaristia. I 
ha estat un goig poder veure 
els petits de la família 
participant de l’eucaristia i 
celebrant la seva primera 
comunió o bé acompanyant 
els seus amics o amigues 
que la celebren. I és que la 
missa té un  altre to quan hi 
ha  l’espontaneïtat, la vida i 
la participació dels més 
jovenets i en ocasió de les 
comunions, sovint 
acompanyats per germans o 
cosins més grans, per tant 
adolescents i joves, que 
habitualment no els veiem a 
la missa dominical. Alguns 

ho trobàveu a faltar i heu estat contents de tornar-ne a gaudir. Tant de bo  que això 
no s’acabés amb les primeres comunions i que les nostres eucaristies poguessin 
comptar sempre amb  la presència dels petits i joves que trobem a faltar. Tant de bo 
ben aviat, en  els propers anys puguem tornar a celebrar les primeres comunions i la 
missa familiar  amb la comunitat. Té tot el sentit i rejoveneix i fa més viva l’eucaristia.  
 
  
     

 
 



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 7: Família VIlaseró 
Diumenge 8: Esposos Ton Carrera i Antònia Calm. Família Viñets Garriga  
Dimecres 11: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca  
Dissabte 14: Família Mas Sayós 
Diumenge 15: Julio Bares Castro. Maria Portet Abancó. Maria Vallmitjana Benet. Salvador 
Campàs i Maria Fornols.    

 
 
Vida de la Parròquia  

  
  

Catequesi: Abans de començar el nou curs  seria bo  poder tenir un intercanvi  amb les 
famílies que han hagut de fer la catequesi a casa  i  celebrar la primera comunió amb certes 
restriccions per poder compartir com els ha anat, les dificultats que han tingut i el que ha 
suposat d’esforç, dedicació i de creixement també. La seva vivència ens ajudaria a preparar el 
curs vinent i veure com podem resoldre les dificultats que hem tingut aquest curs.  
  
  
Col·lectes ....................................................................................................................357,29€ 
Donatiu calefacció......................................................................................................  50,00€ 
Donatiu Càritas ..................................................................................................... .... 100,00€ 
 
      Moltes gràcies 

    
 

  Per a pensar 
 

 

De la carta  amb motiu de l’Any Ignasià  

 

Creure és peregrinar, partint del que succeeix al nostre voltant, de tot el que està reclamant un canvi; 
passant també i principalment per les transformacions interiors de la nostra persona, per a poder ser 
cada dia una mica més aquest fidel reflex de Crist que omple d’esperança el món que habitem i l’obre a 
l’esperança de la Vida eterna. Creure és compartir el que creiem, vivim, celebrem: l’amor d’un Déu 
Pare que ens ha fet els seus fills en Jesús, el nostre germà. I això exigeix viure i créixer amorosament 
cada dia, en aquesta gran família universal. 

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

