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Celebració de la Comunió i la Confirmació

Avui celebrem la primera Comunió de la Neus Solís Pacheco i la Confirmació del
seu germà gran Diego. L’Eucaristia i la Confirmació, juntament amb el Baptisme,
són els sagraments de la Iniciació cristiana. És un exemple bonic el del Diego que
fa 9 anys va fer la Comunió i avui rep la Confirmació al costat de la seus
germans, pares i padrí de Confirmació, perquè la Comunió no és cap final sinó un
pas més en la vida de fe. Desitgem que segueixin el seu exemple molts altres
joves i, com ell, pel sagrament de la Confirmació esdevinguin veritables testimonis
de Jesús, evangelitzadors entre els joves.
La nostra enhorabona a tots dos i a tots els que comparteixen aquesta festa.
I el nostre agraïment per aquest pas que fan ells dos avui, acompanyats pels
pares, padrins, catequistes i tota la comunitat. No és fàcil avui per un jove fer
aquest pas, que pot ser un estímul per altres companys i companyes que no l’han
fet encara. Tant de bo sigui així. Que l’Esperit sigui força i alè, consol i joia per a
ells i per a tots, avui i sempre.

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
Aquesta setmana cada dia a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20h. Diumenge a les
11h.

Intencions de misses
Dissabte 4: Família Aregall Padrós
Diumenge 5: Comunitat parroquial
Dimarts 7: Ànimes
Dijous 9: En acció de gràcies
Dissabte 11: Comunitat parroquial
Diumenge 12: En acció de gràcies. Germanes Antònia i Dolors Codina

Vida de la Parròquia
Enterraments: El dia 3 Antònia Vilarrasa Morell de 86 anys d’edat. El dia 4 Paco Montero
Calero de 88 anys.
Que descansin en la pau del Senyor!
Concert a l’Església: Rèquiem OP.21 – Josef Gruber. S.C. La Violeta
de Centelles, Cor Aulos de Sant Cugat del Vallès, Cor Xera de Moià i
Orquestra Músics d’Osona, diumenge vinent dia 12 a les 6 de la tarda.

Mans Unides: De dilluns a divendres, de 6 a 8, estarem al local per
començar a organitzar la Tómbola de la Solidaritat. Els que ens vénen a
portar algunes labors o donatius, preguem que vinguin els DIJOUS.
Aquest dia sempre ens hi trobaran, si Déu vol. Gràcies.
Col·lectes dissabte i diumenge passats......................... ...... 246,11€
Full i Espurna.................................................................... ..
25,28€
Donatius.............................................................. ..... ............... 55,00€
Donatius Càritas........... ..................................100 +50........... 150,00€
Si agafeu el Full i l’Espurna us agraïm que deixeu l’import. Gràcies.

Per a pensar
Com Església estem vivint temps de redescoberta sinodal. No perquè la sinodalitat sigui un
tret a afegir a l’Església, sinó perquè -com s’ha dit en tantes ocasions- l’Església és sinodal.
L’Església neix del misteri pasqual, l’Església neix per Pentecosta, és a dir: l’Església prové
de la història d’un poble que, guiat per Déu, va fer experiència de salvació posant-se en camí,
un camí que li va permetre escapar de l’opressió i que, alhora, el va conduir a la muntanya on
faria aliança amb Ell i on rebria les clàusules de la llibertat; ara bé, el camí d’aquest poble no
va acabar a la muntanya, sinó que precisament aquell fou el punt de partida per un nou camí,
el que havia de dur-lo vers la terra promesa. I aquí s’escau fer l’aplicació sinodal: l’Església és
el poble que, partint de la comunió amb Jesús ressuscitat i gràcies al do del seu Esperit que
esculpeix la nova llei de l’amor al cor dels fidels, camina en aquest món vers la Terra
Promesa.

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

