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Les primeres comunions 

Aquest dissabte hem començat a celebrar les primeres 
comunions a la nostra parròquia. La Marta  Sardà i Roca 
ha estat la primera, avui l’Alba Colmenar i Galán, en 
Lluís Miró i Garrido, la Irina Pujol i Rivera i la Nadine 
Vega i Rodríguez. A tots ells la nostra felicitació, 
l’enhorabona de tota la parròquia i el suport perquè 
continuïn participant habitualment a l’Eucaristia,  
El testimoni dels pares és fonamental en aquest 

compromís dominical i ha de seguir al que han donat als seus fills acompanyant-los a la 
catequesi de preparació.  
L’acolliment de la comunitat és imprescindible si volem que  els més joves s’acostin el 
diumenge a missa i s’hi trobin bé, una missa on puguin participar-hi com ho fan en les misses 
familiars.  
La formació continuada, una catequesi que només ha començat, hauria de tenir lloc en la 
programació que cada família fa quan el curs comença. Una formació no només per als 
infants, sinó també per als pares que n’han tingut un tast en la Catequesi Familiar però que 
després potser tornen a deixar de banda. Quina llàstima que no valorem més la formació 
cristina que prou falta ens fa, sobretot en aquests temps en que sovint es qüestiona el ser 
creient i sabem donar poques raons de la nostra fe! Molt sovint ens en lamentem i prou, però 
no busquem o no aprofitem camins de resposta a aquesta situació.  
Que aquests dies de comunions ens ajudin a aprofundir-hi, a pregar-hi i buscar respostes 
perquè la nostra fe sigui més viva, la nostra formació actualitzada i la celebració de la fe més 
viscuda.  
 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses :Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dissabte a les 8 del 

vespre. Divendres a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial : Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 21 : En acció de gràcies al Bisbe Torras i Bages 

Diumenge 22 : 10h En acció de gràcies Noces d’or d’Antoni Rosell i Dolors Coma.               

12h Balbina Vall Planas.   



Dilluns 23 : Ramon Plà Parés 

Dimarts 24 : Agustí Vallduriola 

Dimecres 25 : Joan Solasagalés Benet  

Dijous 26 . Família Toran Aguilar  

Dissabte 28 : Esposos Joan Caralt i Maria Reixach 

Diumenge 29 : 10h Ànimes. 12h Comunitat Parroquial  

 

Vida de la parròquia 

Consell Pastoral : Dilluns 23 a les 9 del vespre. Pregària a la capella dels Dolors a 2/4 de 9 
oberta a tothom. 
 
Catequesi Familiar : Dilluns i dimarts  catequesi de grup dels nens i nenes. Dissabte Final de 
curs a la Capella de Sant Antoni, sortirem de la Plaça major a les 4 de la tarda, pares, nens i 
nenes i catequistes: Pregària, revisió de curs amb els pares i jocs amb els nens i nenes. 
Acabarem amb un berenar. No hi falteu! 
 
Missa Familiar : diumenge 29 a les 12 del migdia. Durant la missa acompanyarem els que 
aquell dia fan la Primera Comunió.  
 
Residència Sant Gabriel : Ahir dissabte hi va haver missa a les 5 de la tarda.  
 
Mans Unides : El poble ajuda al poble. Experiència amb els refugiats a Lesbos – Atenes -   
Idomeni amb Laia Molist, Ivette Clapés, Anna Vidal i Jad.  Divendres 27 a les 7 de la tarda, al 
Casal Francesc Macià.  
Gimcana Solidària a favor dels infants refugiats. Dissabte 28 de maig al matí. Inscripcions de 
10 a 11 del matí a la Plaça Major.   
 
Mes de maig: Durant aquest mes de maig cada dia Rosari i mes de Maria a les 5 de la tarda 
a la Capella de Sant Antoni i a les 7 a la del Socós. 
 
Enterrament . El dia 19 Josep Valencia i Rovira de 90 anys d’edat. 
                                                                               Que descansi en la Pau del Senyor!    
 
Corpus 2016: Practica la justícia, deixa la teva em premta : Amb aquest lema se’ns proposa 
fer la nostra ajuda a Càritas en aquesta festa tan senyalada. És diumenge vinent. Moltes 
gràcies per endavant. 
 
Col·lectes dissabte i diumenge ....................................................................................337,91€ 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir .......................................60,52€ 

Moltes gràcies! 
CICLE DE CINEMA . ANY DE LA MISERICÒRDIA   
Aquest divendres s’ha portat a terme la primera projecció del cicle en motiu de l’Any de la 
Misericòrdia: No Reservations (Sense reserves) dirigida per Scott Hicks. 
 
Per a pensar  
”El secret de la felicitat no és fer sempre allò que un vol, sinó estimar allò que un fa”  
L. Tolstoi. 

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


