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L’ Aplec de Puigsagordi
Tornem a celebrar l’Aplec. Trobada, festa, família, amics, poble. Gaudi,
contemplació, pregària. Caminada que respira natura, bellesa, germanor.
Compartir el camí si hi anem a peu, l’esmorzar, les sardanes i l’eucaristia si
volem. Fer poble, viure la festa i sentir-nos propers. Que tot això ens oxigeni i ens
faci passar un matí agradable i viure un diumenge a ple, agraïts pel treball i la
dedicació de tots els qui, un any més, han preparat l’Aplec perquè tots en
poguéssim gaudir.

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 a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20h.
Diumenge a les 11h.

Intencions de misses
Dissabte 30: Ton Carrera i Antonia Calm (5è Aniv.).Joan Rigola i Maria Aregall
Diumenge 1: Comunitat parroquial. A les 12,15h missa al Turó de Puigsagordi.
Dimecres 4: Ramon Sala i Teresa Aregall
Diumenge 8: Comunitat parroquial.

Vida de la Parròquia
Missa Familiar: Diumenge vinent a les 11h.
Proclama matrimonial: Preparen el seu casament en Pere Barriobero i Vila, fill de Pere i M.
Assumpta, nascut a Vic i veí de Centelles i la Nora Höglinger filla de Roman i Gertraud,
nascuda a Rohrbach (República d’Àustria).
Enterraments: El dia 27 Juan Nerija Espuña de 85 anys. El dia 29 Lucía Calderón Pérez de
67 anys d’edat.
Que descansin en la pau del Senyor!
Col·lectes dissabte i diumenge passats.......................................................... ......233,34€
Full i Espurna..................................................................................................... ..
17,34€
Donatius........................................................................................50 + 60 ..... ..........110,00€
Si agafeu el Full i l’Espurna us agraïm que deixeu l’import corresponent, si podeu.
Moltes gràcies!

Per a pensar
L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, recorda que “la cinquantena pasqual ens
convida a celebrar el nucli de la nostra fe cristiana” i és que “Jesús ha ressuscitat, al·leluia!”.
Desitja que “aquests cinquanta dies esdevinguin una escola per a tots”. Expressa que “seria
molt estrany que nosaltres, cristians, no creguéssim en la resurrecció ni visquéssim sota els
seus efectes”, però adverteix que “ja en les primeres comunitats aquesta va ser una pedra
d’ensopec difícil de proclamar i de confessar”. Afirma que “el nostre testimoniatge no pot fer
llàstima ni ens podem presentar com a víctimes pessimistes o mediocres”, ja que “seria un
frau a la bona nova de l’Evangeli”. Considera que “malgrat les pròpies febleses i les de les
nostres comunitats, en nosaltres ha de resplendir la vida, la llum i l’alegria del Regne, realitats
que hem de fer néixer cada dia de nou, reomplint-les de contingut una vegada i una altra amb
el nostre fer, sempre en comunió amb els altres”. Manifesta que “la resurrecció de Crist
proclama als quatre vents que Déu transforma tota realitat humana quan aquesta s’insereix en
l’amor incondicional i ple”. (De CR)

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

