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La festa de Corpus, la Comunió i el Baptisme

Avui celebrem el Corpus. La festa del Cos i la Sang de Crist ens recorda de ple
l’Eucaristia i ens convida a la caritat. Per això aquest dos eixos centren la festa
d’avui.
Per una banda l’Eucaristia que celebrem cada diumenge avui pren més relleu, ja
que a l’Eucaristia, a la missa, ens alimentem amb el Cos de Crist. I avui,
precisament, és en Joan qui per primera vegada hi participarà plenament i rebrà el
Cos de Crist. Abans el seu germà Ernest ha rebut també el sagrament del
Baptisme i també acompanyarà en Joan i els pares en aquesta celebració. És un
goig familiar que no podem desaprofitar i un motiu comunitari d’acció de gràcies. A
tots l’enhorabona. Als pares una felicitació per haver acompanyat els seus fills en
el camí de la fe. I un prec: No deixeu de fer-ho d’ara endavant! La formació
cristiana que han rebut és només un inici i convé enfortir-la. El Baptisme és el
sagrament que ens inicia a la vida cristiana i ens introdueix a la comunitat.
L’Eucaristia ens fa participar plenament de la taula del Pa i la Paraula i després
vindrà la Confirmació que ens dóna l’Esperit Sant i ens fa testimonis de Crist allà
on som.
També la festa de Corpus ens convida a la Caritat. És el dia que pensem
especialment en Càritas, en el treball que fan els voluntaris i en les famílies i
individus que Càritas atén. Càritas és un dels braços de la comunitat parroquial i
de l’Església en la seva totalitat. Sense Càritas no hi ha Església i sense el vostre
ajut no hi ha Càritas. Gràcies, doncs, a tots els que feu possible Càritas al nostre
poble i ens aporteu la vostra generositat.

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

Intencions de misses
Dissabte 18: Famíla Chávez Marín. Martí Morell Mas (6è Aniv.) .Pere Rovira Magem.
Diumenge 19: Rosa Cabrafiga Vilalta. Maria A. Cobo Arcija. Bonifacio Rodríguez, Fidela
Teruel i Sergio Peláez.
Dilluns 20: Tomàs Lloret i Anna Roca
Dijous 23: A Sant Joan Baptista en la festa litúrgica del seu naixement
Divendres 24: A la Capella de les Religioses dels Sagrats Cors, a les 20h: Al Sagrat Cor de
Jesús.
Dissabte 25: Esposos Giol Mas
Diumenge 26: Ton Carrera i Antònia Calm. Joan Barrera i Anna Rodes. Família Toran
Aguilar.

Vida de la Parròquia
Festa de Corpus: Col·lecta a favor de Càritas.
Festa del Sagrat Cor de Jesús: És divendres vinent dia 24. S’escau el mateix dia de Sant
Joan. Per això litúrgicament se celebra la festa del Naixement de Sant Joan Baptista el dia
abans, dia 23, dijous. El divendres, doncs, festa del Sagrat Cor de Jesús, a les 8 del
vespre, celebrarem la Missa a la Capella de les Religioses dels Sagrats Cors, al C.
Hospital, 15. Una bona ocasió per unir-nos més a la seva festa.
Enterrament: El dia 14 Antonio Barnils Domingo de 91 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!

Mans Unides: Els dijous de 6 a 8 de la tarda, estarem al local per acollir els que vingueu a
portar labors o donatius.

Col·lectes dissabte i diumenge passats......................... ...... 234,62€
Full i Espurna.................................................................... ..
23,23€
Donatius.............................................................. ..... ............... 50,00€
Donatiu Càritas........... .........................................................
50,00€

Per a pensar
Majoritàriament el perfil de les persones ateses per Càritas durant el 2021 a Catalunya ha
estat el de les famílies amb fills, que ha augmentat amb relació a l’any anterior. “Els pares i les
mares en situació d’exclusió social amb infants i adolescents són els que ho tenen més difícil
per tirar endavant. Tenen poca xarxa familiar i social, i moltes vegades no tenen amb qui
deixar als fills petits, cosa que comporta la pèrdua d'oportunitats laborals. Si a tot això li
sumem la precarietat de les feines i les condicions habitacionals en les que viuen, situa els
infants d’aquestes famílies en un context que pot penalitzar al seu futur com a adults”.

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

