
 
Diumenge 13 de durant l’any / A                                                     Número 392 / 2 de juliol de  2017 

 

Posar-se a to per a la missa 

 
Un bisbe nord-americà plantejava fa anys que 
el diumenge, les famílies, des que es lleven,  
haurien de mantenir a casa  un to recollit i 
tranquil, que les anés disposant poc a poc per 
a la celebració de l’Eucaristia en la qual 
participarien al cap d’una estona. 
Això, vist  ara i des de la perspectiva del que 
acostuma a passar  a casa nostra, més aviat 
és poc realista. Ja seria molt si, en lloc de la 

família en ple, ho poguéssim dir d’alguna persona de la família que participa a la missa 
dominical. Però així i tot, el que planteja aquest bisbe té un punt de veritat: no és bo 
començar la missa  sense haver-nos.-hi preparat, sense haver-nos posat a to per celebrar-la. 
Certament  que els ritus inicials de la celebració  són una ajuda en aquest sentit, però sempre  
serà molt millor posar-hi alguna cosa prèvia de part nostra. Farem bé  de no arribar quan ja fa 
una estona que ha començat la missa o just quan comença sinó una estoneta abans i 
dedicar-la a posar-nos a to. Hi ha coses que ens hi poden ajudar, però el que més hi farà, 
serà, sens dubte, que tots n’estiguem convençuts.    
 
De M.D.  
 
 

 

Intencions de misses 

Dissabte 1: Pere Espuña Font 

Diumenge 2: 10 h. Pere Calm Preseguer. 12 h Pilar Nerija.   

Dimarts 4: Antònia Calm Preseguer    

Dijous 6: Tomàs Lloret i Anna Roca  

Dissabte 8: Comunitat parroquial 

Diumenge 9: 10 h. Enric Aregall. 12 h Pilar Nerija.    

 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del vespre. 

Dijous a les 8 del matí. Diumenge missa a les 10 i a les 12.  
Despatx parroquial:Dimarts de 6 a 2/4 de 8 del vespre. 
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 



Vida de la parròquia 
 
 
Consell Pastoral Dilluns a les 9 del vespre . A 2 /4 de 9 pregària oberta a tothom a la Capella 

dels Dolors.  
 
Horari de misses del diumenge: N’hem començat a parlar. Avui i diumenge vinent podreu 

donar-nos la vostra opinió responent l’enquesta  que rebreu  a l’entrada de l’església. Moltes 
gràcies  a tots per ajudar-nos.     
 
 
 
Enterraments: El dia 25 Fermín Castro Muñoz de 64 anys. Francisca Fernández Cañada  de 

90 anys d’edat. El dia 28 Adouako (Cristina) Akakpo Dossou de 64 anys. 
 
                             Que descansin en la Pau del Senyor! 

 
 

Vull ser AMIC DEL CENTRE: Animeu-vos a participar en la 

Campanya Vull ser Amic del Centre.   Podeu fer arribar el 
vostre donatiu a la parròquia o  ingressar-lo en un dels 
comptes de la Parròquia i desgravar-vos el que us 
correspongui  en la declaració de l’IRPF, demanant el certificat 
a la Parròquia.  Moltes gràcies.  
 
 
 

Col·lecta de la setmana passada  ................................................................................391,61€                         
Full i Espurna:................................................................................................................. 66,35€ 
Donatiu ...........................................................................................................................300,00€ 

                                                                                               Moltes  gracies! 
 
Sant Pere de Bertí 
 

 
 
 
Avui diumenge a les 6 de la tarda Missa en honor del Patró de la 
Parròquia.  A la sortida, l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja ens 
obsequia amb coca i begudes.  
 

  
  
  
  
 Per pensar  

La vida és complexa i està plena  de persones  que passen pel nostre costat. Unes ens 
resulten contràries, d’altres indiferents i  algunes són un veritable do del cel.  Aquestes ens 
connecten  amb el que estem cridats  a ser i impulsen el creixement, potencien  i 
desenvolupen el millor de nosaltres mateixos.  
D.M.   

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

