
Diumenge XVIII de durant l’any
 
Jo sóc el pa que dóna la vida 

de les preocupacions materials i cercar aquell “aliment” que dóna la vida per sempre
Les lectures ens volen ajudar a fer  un salt: d’allò que veiem amb els ulls físics a mirar 
amb els ulls de la fe. Quan parlem de les coses de Déu, no es tracta d’aixecar els ulls 
cap amunt, sinó de descobrir la seva 
 
De “Missa Dominical” 
 
 
Intencions de misses 

Dissabte 1 : Família Dorca Serra    

Diumenge 2 : 10h Comunitat Parroquial. 12h 

Ruvireta   
Dilluns 3: Esposos Joan Planas i Aurora 

Dimarts 4 : Montserrat Tuneu i pares

Dijous 6 : Alberto López Muñoz

Divendres 7:  Ànimes  

Dissabte 8 : Esposos Giol Mas

Diumenge 9 : 10h Joan Puigdollers  (4t Aniv.)

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana cada dia a les 

a les 12. 

Despatx parroquial : Horari d’estiu:

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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Jo sóc el pa que dóna la vida     
Jo sóc el pa que dóna la vida: els qui vénen a 
mi no passaran fam, els qui creuen
tindran mai set”. Com acostuma a fer l’evangeli 
de Joan, després del signe ( la multiplicació 
dels pans i els peixos, que sentíem la setmana 
passada), ens trobem  amb l’explicació que ens 
vol ajudar a trobar-ne el sentit. Aquella gent 
buscaven Jesús perquè els havia saciat la seva 
fam, s’havien quedat amb l’exte
aprofundir en el miracle. Ens cal anar més enllà 

de les preocupacions materials i cercar aquell “aliment” que dóna la vida per sempre
Les lectures ens volen ajudar a fer  un salt: d’allò que veiem amb els ulls físics a mirar 

fe. Quan parlem de les coses de Déu, no es tracta d’aixecar els ulls 
cap amunt, sinó de descobrir la seva presència senzilla, però real, en el quotidià. 

Intencions de misses  

: Família Dorca Serra     

unitat Parroquial. 12h Esposos Dolors Puigdollers i Joan 

Joan Planas i Aurora Duran  

: Montserrat Tuneu i pares 

: Alberto López Muñoz 

Esposos Giol Mas     

Joan Puigdollers  (4t Aniv.)  12h Comunitat Parroquial

inguem en compte...  

Aquesta setmana cada dia a les 8 del vespre. Diumenge

Horari d’estiu: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 
2 d’agost de 2015 

Jo sóc el pa que dóna la vida: els qui vénen a 
mi no passaran fam, els qui creuen en mi no 

acostuma a fer l’evangeli 
després del signe ( la multiplicació 

dels pans i els peixos, que sentíem la setmana 
passada), ens trobem  amb l’explicació que ens 

ne el sentit. Aquella gent 
els havia saciat la seva 

fam, s’havien quedat amb l’exterior, sense 
aprofundir en el miracle. Ens cal anar més enllà 

de les preocupacions materials i cercar aquell “aliment” que dóna la vida per sempre. 
Les lectures ens volen ajudar a fer  un salt: d’allò que veiem amb els ulls físics a mirar 

fe. Quan parlem de les coses de Déu, no es tracta d’aixecar els ulls 
en el quotidià.  

Dolors Puigdollers i Joan 

omunitat Parroquial.   

menge:  a les 10 i 

de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  



Vida de la parròquia  

Laudato si :  El dijous dia 13 d’agost a les 8 del vespre, presentació i comentari de 
l’Encíclica del Papa Francesc, a càrrec de Mn. Joan Torra, rector de les parròquies de  
Torelló. Serà a la Capella de Jesús en el marc les activitats de l’Exposició col·lectiva  
sobre l’Ecologia Humana.     
 

 
Inauguració de la Sala–Museu de l’església parroqui al de 
Santa Coloma de Centelles 
El dissabte dia 15 d’agost, festa de l’Assumpció de la Mare de 
Déu, a les 7 de la tarda. Tots hi sou convidats.  
 
 
 

Arrossada popular : Aquest any serà el dissabte 29 d’agost. 
Reserveu-vos aquesta data.    
 
 
 
 
Enterraments : El dia 27 Antonia Ruedas Martínez de 93 anys d’edat. El dia 28 Bernat 
Bullón Merino de 63 anys.    

Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................353,57€ 
Full i Espurna .......................................................................................................60,07€  
  

                                                                                  Moltes gràcies! 
 
 
Per a  pensar  
 
Laudato si  

L’Encíclica pren el nom de la invocació de Sant Francesc d’Assís: «Lloat sigueu, 
Senyor meu», que en el Càntic de les criatures recorda que la terra, la nostra casa 
comuna, «també és com una germana, amb qui compartim l’existència, i com una 
mare bella que ens acull entre els seus braços». Nosaltres mateixos «som pols de la 
terra (cf. Gn 2,7). El nostre cos està constituït dels mateixos elements del planeta, el 
seu aire és el que ens dóna l’alè i la seva aigua ens vivifica i refà». 

«Aquesta germana clama pel mal que li provoquem, a causa de l’ús d’irresponsable i 
de l’abús dels béns que Déu ha posat en ella». El seu crit, juntament amb el dels 
pobres, interpel·la la nostra consciència «a reconèixer els pecats contra la creació». El 
Papa ens ho recorda tot prenent les paraules del Patriarca Ecumènic Bartomeu de 
Constantinoble: «Que els éssers humans destrueixin la diversitat biològica [...]; 
contribueixin al canvi climàtic [...] contaminin l’aigua, el sòl, l’aire: Tot això és pecat». 

 

 
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 

I també amb el domini .com  


