
 
Diumenge 16 de durant l’any / A                                                     Número 395 / 23 de juliol de  2017 

 

 
 

Veure-hi, sentir, parlar... l’ amistat: Quina meravella! 

 
Tu hi veus! Jo  no hi veig! 

Tu hi sents! Jo no hi sento...! 
Aleshores, sisplau,  

amb les teves mans dins les meves, 
dibuixa’m el sol que sento tan càlid 

i que jo no conec. 
La flor tan olorosa 

de la qual només conec el perfum. 
Explica’m el món on vius tu,on visc jo; 

 i que no comprenc pas. 
Ajuda’m a no restar sol 

en el meu silenci i dins la nit. 
Sisplau –i només si et plau- 

sigues el meu amic  
  
 

Romuald , acompanyant de sordsmuts cecs  
Pregàries . Web Parròquia de Centelles  

 
 

Intencions de misses 

Dissabte 22:  20h. Jaume Vila i Lurdes Vall·llovera . Miquel Salomó i Dolors Gasó  

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

Dimarts 25: Família Torán Aguilar   

Dimecres 26: Tomàs Lloret i Anna Roca  

Divendres 28: Pilar Nerija  

Dissabte 29:  20h. Manuel Corchuelo Perdigó (1r Aniv.)  

Diumenge 30: 11h. Rosa Basagaña Riera ( 1r Aniv.) Josep M. Relats Ruaix    



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, a partir de diumenge vinent, missa a les 11 hores.  
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 
 
Nou horari de misses del diumenge: Avui és el darrer diumenge que celebrem dues misses 
al matí. A partir de diumenge vinent dia 30  hi haurà només una missa el diumenge: a les 11  
del matí. L’anticipada es continuarà celebrant igualment el dissabte a les 8 del vespre. 
Esperem que aquest canvi enforteixi el sentit comunitari que té l’eucaristia i no signifiqui per a 
ningú un gran inconvenient, llevat del que suposa sempre adaptar-se a un canvi. Moltes 
gràcies. 
                          
 
Bateig: Daniel Espejo Branea, fill de Daniel i Imma. Van ser padrins Àngel Espejo i Tatiana 

Muñoz.    
                                                            Benvingut a la comunitat parroquial!  
 
Enterrament: El dia 17 Andreu Coll i Cruells de 91 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.  Preu viatge + visita + dinar. 30€. Sortida 
de Centelles a les 9 del matí. Hora d’arribada a Centelles: 8 vespre.  Places limitades. Podeu 
fer la vostra inscripció a la Parròquia.  
 
Col·lecta de la setmana passada  ................................................................................370,23€                         
Full i Espurna:................................................................................................................. 53,98€ 

 

 Per pensar  
  

 

A la missa: 
 
. Sigues puntual, no arribis un cop ha començat. 
. Estigues pel que fem. No et distreguis. 
. Sigues conscient del que dius, aclames o proclames. 
. Participa amb els altres en el cant, les aclamacions i respostes. 
. Acosta’t a l’altar, no deixis espais buits. Agrupem-nos, som comunitat. 
. Deixa’t acompanyar pel silenci i la contemplació. 
 
Gaudeix de la celebració!    
  
  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

