Diumenge 32 durant l’any / B

Número 619 / 7 de novembre de 2021

La Missa Familiar amb tota la comunitat

Avui fem la segona missa familiar del curs i esperem poder-la celebrar cada primer
diumenge de mes. Aquest any, amb l’assentiment dels pares i mares, tornem a
celebrar-la amb tota la comunitat a les 11 del matí del diumenge. El curs passat la
pandèmia ens va obligar a fer-ho a una hora especial i només amb les famílies de la
Catequesi. Esperem poder-la mantenir al llarg de tot el curs a l’hora que es troba la
resta de la comunitat que celebra l’eucaristia dominical. Té molt sentit fer-ho junts i
aporta a la missa de tots un to joiós, participatiu i comunitari que d’altra manera ens
perdem. Donem-ne gràcies a Déu!
Avui, seguint la proposta de l’anterior missa familiar de començament del curs de
catequesi, portem la nostra resposta i per això les diverses famílies que hi van participar
han escrit en la fulla que vam repartir quines són les pors que hem de deixar caure de
l’arbre de la nostra vida i com volem mentenir-nos confiats i segurs, al costat de Jesús
que fa camí amb nosaltres, sense tenir por de res ni de ningú.
Que aquesta celebració ens ajudi a escoltar Jesús que ens parla i aprendre les actituds
que ell lloa especialment.

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, dijous i divendres a les 19h. Dissabte missa anticipada a les 19h.
Diumenge a les 11 h.

Intencions de misses
Dissabte 6, a les 7 del vespre: Pilín Giol
Diumenge 7, a les 11 del matí: Ton Carrera i Antonia Calm.
Dimecres 10: Francisco serret Roca (5è Aniv.)
Dissabte 13: Josep Roca i família. Pere Espuña (10è Aniv.) Isidoro Chávez
Diumenge 14í: Mercè Sala Bou. Família Calm Preseguer. Enric Aregall Estebanell. Martí
Morell Mas.
.

Vida de la Parròquia
Missa Familiar: Avui, primer diumenge de mes a les 11 del matí.
Catequesi Familiar: Dilluns a les 9 del vespre reunió amb els pares i mares per preparar el
treball d’aquest mes.
Enterraments: El dia 3 Maria Vilardebó Argemí de 94 anys d’edat. El dia 5 Antonio Martínez
García de 73 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor.
Col·lecta Germanor: Avui a les misses anticipada i del diumenge. Moltes gràcies per la
vostra ajuda.
Col·lecta dissabte i diumenge .................................................................. 264,53€
Col·lecta Missa Tots Sants ............................................................................68,22
Donatius Parròquia ..................... ...............................................................100,00€
Donatiu Càritas............................................................................................ 100,00€
Tot i que no podem passar la col·lecta us agraïm molt que deixeu el vostre donatiu a les
caixetes de l’entrada / sortida de l’església. Moltes gràcies!

Per a pensar
Aquest diumenge, 7 de novembre, celebrem el Dia de l’Església Diocesana amb el lema «Som
el que tu ens ajudes a ser. Amb tu, som una gran família». Un dia per a recordar que junts
aconseguim una parròquia viva, generosa, compromesa, apassionada per Jesús i entregada
als altres. Cuidem i enfortim el nostre compromís amb l’Església i ara, en l’eucaristia, sortim a
l’encontre del Senyor, que arriba, perquè s’enforteixi en nosaltres la comunió amb ell i amb els
germans.

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

