
 
Diumenge 15 de durant l’any / A                                                     Número 394 / 16 de juliol de  2017 

 

L’estiu: un temps per a 
pensar el nou curs 
 
 L’ estiu és un bon temps per a 
descansar, i desconnectar d’allò 
que  durant el curs ens ocupa, 
però no podem desconnectar de 
la celebracions de la fe i la 
pregària.  
Encara que les activitats 
parroquials i pastorals es 
redueixen o tenen un ritme més 
pausat durant l’estiu, és bo  
reflexionar, revisar i pensar  
noves propostes, el que caldria 

millorar i camins per fer-ho, rellançar aquells projectes que no ens atrevim a tirar endavant en 
el camp de la litúrgia, cants, lectors, servei a l’altar, espais celebratius, coordinació, propostes 
L’ de formació, reptes i, sobretot, compromís personal en allò que cadascun de nosaltres som 
capaços de fer. No pensar només en un mateix sinó en la comunitat i en la millor manera de 
servir-la. Hi ha espais i ambients que ho faciliten si sabem trobar un cert distanciament  
respecte a la vida quotidiana que ens permeti sentir-nos relaxats i bé amb nosaltres mateixos 
i més propera la presència de Déu. Tot el que fem cadascú pel nostre compte ho podem 
posar en comú abans de començar el curs. Animeu-vos! 
 
 

Intencions de misses 

Dissabte 15: Família Ribé Portet 

Diumenge 16: 10 h. Mercè Julià (1r Aniv.) 12 h Carme Canosa    

Dilluns 17: Ramon Pla Parés   

Dimarts 18: Pilar Nerija 

Dimecres 19: Eulàlia Martínez (1r Aniv.)  

Dissabte 22: Jaume Vila i Lurdes Vall·llovera. Miquel Salomó i Dolors Gasó 

Diumenge 23: 10 h. Enric Aregall. 12 h Maria Calm Preseguer    

 

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 
 
Horari de misses del diumenge: Durant dues setmanes heu pogut contestar l’enquesta 

sobre l’oportunitat o no de celebrar una única missa el diumenge i indicar l’hora més 
convenient. S’han recollit un total de 105  (66 i 39) respostes I el resultat és el següent:   

 
Mantenint la missa anticipada del dissabte a les 8 del vespre, com veuries la possibilitat de 
celebrar una única missa el diumenge al matí?  

Bé   85,   és  el   81   % 
Malament   8           7’5% 
No contesten  12                11’5% 

 
Això t’impediria poder anar a missa el diumenge?      Sí    7,  és el  6’5% 
                           No  77           73’5% 
               No contesten  21           20    %     
 
Si se celebra una única missa el diumenge, a quina hora proposes que sigui?    

11 h      48 (45’7%) 
2/4 de 12          27 (25,7%) 
una altra hora, quina?   14 (13,3%) 

M’és igual. M’hi puc adaptar 22 (algunes persones donen dues  respostes) 
No contesten                           3   (2,9%) 

 
Per tant la majoria (81%) dels que han contestat veu bé que se celebri una única missa el 
diumenge i això no impediria poder anar a missa el diumenge. I l’hora que més vots ha tingut 
és les 11 del matí. 
Tenint això present proposem d’aquí a dos diumenges, el dia 30 de juliol començar el nou 
horari: Diumenge missa a les 11 hores i el dissabte igualment a les 8 del vespre.  
Moltes gràcies a tots per donar la vostra opinió.  
 
Bateig: Carla Puigivila Lorenzo, filla d’Eduard i Ariadna. Van ser padrins Xavier Puigivila i 
Cristina Griera.    
                                                            Benvinguda a la comunitat parroquial!  
 
Enterrament: El dia 15 Francesc Avellà Laudo de 88 anys d’edat.  

                             
                 Que descansi en la Pau del Senyor! 

 
Sortida d’Estiu: Serà a Girona el dijous 17 d’agost, amb l’objectiu principal de conèixer de 

prop el Tapís de la Creació de la Catedral de Girona.  Us donarem més informació en el 
moment d’obrir les inscripcions.  
 
 
Col·lecta de la setmana passada  ................................................................................423,86€                         
Full i Espurna:................................................................................................................. 54,80€ 
 

 Per pensar  
  

 
Cal relativitzar les coses accessòries i donar més valor a les que són importants .  
  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

