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Celebració comunitària de la Unció dels malalts
Preparem la celebració comunitària de la Unció dels malalts. Serà el diumenge dia
22 de maig, dia de la Pasqua del malalt, a la missa de les 11 del matí. Els que
vulgueu rebre-la guardeu-vos aquesta data. Si us és difícil i voleu que vinguem a
casa ens podeu avisar.
Aquest sagrament, més que un anunci de la mort, és un sagrament de vida, que
ajuda als malalts i a les persones grans creients a viure cristianament aquesta
etapa de la vida. Anima a superar el descoratjament provocat, a vegades, per la
malaltia o la vellesa. Ens dóna la gràcia de l’Esperit Sant amb la qual som ajudats
en la nostra salut i confortats per la confiança en Déu, més enllà de l’angoixa i el
sofriment.
La parròquia ha de mirar que els malalts estiguin presents en el si de la comunitat.
La presència i el testimoniatge de creients que viuen la malaltia, la minusvalidesa
o les xacres de la vellesa amb esperit cristià és sempre interpel·ladora i infon
salut evangèlica a la comunitat parroquial. D’aquí la nostra atenció a tots ells.
La darrera celebració comunitària que vam fer a la Parròquia va ser el 17 de febrer
de l’any 2019. Ara, doncs, hi tornem.

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
Diumenge 8: Comunitat parroquial.
Dissabte 14: Carmen Terribas (1r Aniv.)
Diumenge 15: Agustí Soriano i Dolors Rosell. Família Viñets Garriga. Bonifacio Rodríguez (8è
Aniv.) i Fidela Teruel i Sergio Peláez.

Vida de la Parròquia
Missa Familiar: Avui diumenge a les 11h.
Catequesi Familiar. Reunió de pares demà dilluns a les 21h.
Proclama matrimonial: Preparen el seu casament en Joan Pous Cirera, fill de Joan i Maria,
natural i veí de Centelles i la Montserrat Toll Calderón, filla d’Isidre i Cipriana, nascuda a Vic i
veïna de Centelles.
Enterraments: El dia 1 Dolores Baena Pérez de 89 anys d’edat. El dia 3 Miquel Prat
Serrabasa de 77 anys. El dia 4 Pere Molist Mata de 75 anys. El dia 7 Ana Mª Aguilar Aguilar
de 79 anys.
Que descansin en la pau del Senyor!
Col·lectes dissabte i diumenge passats.......................................................... ......226,01€
Full i Espurna..................................................................................................... ..
27,99€
Donatius.............................................................................................. ..... ............... 50,00€
Si agafeu el Full i l’Espurna us agraïm que deixeu l’import corresponent, si podeu.
Moltes gràcies!

Per a pensar
La paraula no és una creació ni una conquesta. Joan, l’evangelista, al llibre sagrat ho va
exposar magistralment: «Al principi existia el qui és la Paraula. La Paraula estava amb Déu i
la Paraula era Déu.» Les nostres paraules són el reflex temporal de la Paraula eterna. Són els
centelleigs multiformes, en diferents claus idiomàtiques. Són portadores de llum, alhora que
en algunes d’elles hi projectem les nostres ombres. En català «parlar» és també «enraonar»
perquè la paraula conté la seva dosi de raó. Per això, es vincula al pensament i a la filosofia,
disciplina aquesta que es vol marginar dels plans d’estudi. La paraula assoleix la màxima
bellesa quan es posa al servei de la veritat, de l’amor i de la llibertat. (Ll.S.)

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

