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“Som el que donem. Som amor”

Avui, Festa de la Santíssima Trinitat, ens fixem en Déu que és Pare, Fill i Esperit
Sant. Comunió d’Amor. I és bo mirar Déu així avui que fan la Primera Comunió la
Judith a la nostra parròquia i en Martí a la parròquia de Sant Martí de Centelles.
Enhorabona!. Que fer la comunió sigui per a vosaltres viure més en comunió amb
Jesús, estimant-lo i sentint-vos propers i en comunió amb els germans.
També diumenge vinent celebrarem la Festa de Corpus. I aquest és el lema
d’aquest any: “Som el que donem”. Som Amor”. Més enllà dels diners, que també
hem de donar per poder materialitzar el nostre amor i transformar les situacions
que Càritas ha de fer seves, ens cal, sobretot, ser una comunitat col·laboradora,
compromesa, que treballi per fer més petites les diferències i corregeixi els
desequilibris socials de la societat d’avui. Des de la justícia social cal que actuem
com a persones i com a comunitat cristiana amb un cor misericordiós, allunyat tant
com puguem de l’egoisme i sensible a les necessitats dels altres. Una vegada
més Càritas ens ho recorda i no la podem defraudar, no ens podem defraudar,
perquè Càritas som tots, Càritas és l’Església, Càritas és la Comunitat.

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 dilluns, dimecres, dijous i divendres missa a les 20h. Dimarts Celebració de
la Paraula i Comunió a les 20h. Dissabte missa anticipada a les 20h. Diumenge a les 11h.

Intencions de misses
Dissabte 11: Comunitat parroquial
Diumenge 12: En acció de gràcies. Germanes Antònia i Dolors Codina
Dilluns 13: Antoni Muns Arumí i Antoni Riera Puigrodon
Dimecres 15: Francisco Mataró
Divendres 17: En acció de gràcies pel Pelegrinatge a Lurdes
Dissabte 18: Famíla Chávez Marín. Martí Morell Mas (6è Aniv.)
Diumenge 19: Rosa Cabrafiga Vilalta. Maria A. Cobo Arcija. Bonifacio Rodríguez, Fidela
Teruel i Sergio Peláez.

Vida de la Parròquia
Confirmació: El dia de Pentecosta Diego Solís Pacheco.

Enhorabona !

Enterrament: El dia 11 Emília Vallduriola Mata de 91 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
53è Pelegrinatge a Lurdes: Del dissabte 11 al dimecres 15 de juny. Divendres dia 17 de
juny missa en acció de gràcies a les 20h.
Festa de Corpus: Diumenge vinent col·lecta per Càritas.
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, avui
diumenge a les 18h.

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......................... ...... 206,28€
Full i Espurna.................................................................... ..
23,90€
Donatius.............................................................. ..... ............... 50,00€
Donatiu Càritas........... .........................................................
50,00€

Per a pensar
Fem nostre aquest escrit de Càritas ?
Som una comunitat responsable, compromesa, que s’atreveix a somiar amb totes les
conseqüències. Comunitat que no es queda al món dels desitjos, sinó que decideix portar els
seus somnis al terreny de la vida; que no somia per fugir de la realitat, sinó per transformar-la.
Els nostres somnis no són màgics Els nostres somnis són suor, esforços individuals i
col·lectius que neixen del somni de Jesús per fer del món un lloc més habitable i acollidor per
a tothom. Fem camí perquè somiem i ens comprometem amb els nostres somnis. Són una
manera de mirar la vida i veure el rostre de Déu a cada racó.

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

