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Les petites llavors  

Les petites llavors contenen el potencial que pot desenvolupar un gran arbre. Els petits 
gestos d’amor que passen desapercebuts moltes vegades porten vida i ajuden a créixer les 
persones, a retrobar la seva dignitat i sentir-se felices per dintre. És  el símil de l’evangeli 
d’avui, el gra de mostassa, la més petita de les llavors que, un cop sembrada, creix tant que 
es converteix en un arbre que dóna acolliment als ocells. Jesús ho deia referint-se al Regne 
de Déu. Es va fent de petites coses, plantant i fent créixer petites llavors, fent gestos  d’amor 
i de perdó que el fan gran, amb petites paraules de compromís, d’afecte i de conhort que fan 
feliç l’altre. Volíem significar-ho amb la petita llavor que plantàvem fa uns dies al final del curs 
de catequesi i que portarem ja nascuda i crescuda  a la Missa Familiar de diumenge vinent. 
Avui ens en fem ressò tot acompanyant l’Ariadna, la Maria, en Dani, en Gerard i en Marc a la 
Comunió. La petita llavor de la fe que els pares van plantar en el seu cor amb el Baptisme i 
que avui creix una mica més participant de l’Eucaristia. Enhorabona!.  

 
 

Tinguem en compte...  

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i  divendres a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del 

matí. Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: Els dimarts de les 6 a 2/4 de 8 del vespre.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 



Intencions de misses 

Dissabte 16: Pere Argemí Garriga  

Diumenge 17: Martí Morell Mas (2n Aniv.) Josep M. Relats Ruaix. Maria Calm Preseguer  

Dimarts 19: Pere Baulenas  

Divendres 22: En acció de gràcies pel Pelegrinatge a Lurdes  

Dissabte 23: Xavier i Josep Canamasas Oliva. Esposos Giol Mas. Dominga Coll Cruells 

Diumenge 24: Joan Puigdollers Vall·llovera  

 

Vida de la parròquia 

Nous cançoners  Missa Dominical: Hem estrenat un centenar de cançoners que afegim als 

que ja teníem. Són de l’última edició que s’ha fet i això ens permetrà retirar els més vells  que 
ja no tenen  el repertori complet de cants. És en bé de tots i per una participació més plena en 
els cants de les celebracions. Cal que us acostumeu a agafar-los  i a fer-ne ús els qui  
habitualment no ho feu. I que un cop utilitzats els deixeu  al seu lloc. Per tal de preservar el 
seu deteriorament uns quants voluntaris els han folrat. Els ho agraïm i a tots us demanem una 
ajuda suplementària per afrontar el seu cost. Moltes gràcies.     
 
51è pelegrinatge a Lourdes: Des d’ahir fins el dia 20 amb gent de casa, malalts i pelegrins, 

organitzat per les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes dels bisbats de Vic i Solsona. 
Bona estada i feliç retorn.  
 
Sopar de grups: Tal com us vam anunciar ja fa dies, aquest any farem el sopar dels grups 

parroquials el dia 29 de juny, divendres, a 2/4 de 9 del vespre, després de la missa.  
 
Proclama matrimonial:  Preparen el seu casament l’Arnau Grande i Monfort, fill de Francesc 

Xavier i Judit, natural i veí de Centelles i la Sara Serra  Marginet, filla de Jaume i Dolors, 
nascuda a Sant Cugat del Vallès i veïna de Centelles.  
  
Bateig: Berta Molist Montañà, filla d’ Albert i Marianna. Han estat padrins Josep M. Montañà 

Faja  i Montserrat Pujol Aladren.                               Benvinguda a la comunitat parroquial ! 
 
Enterrament: El dia 11 Angel Guijarro Valera  de 93 anys d’edat.     

                           Que descansi en la pau del Senyor!  
 
Missa a la Residència Sant Gabriel: La missa d’aquest mes, com fem habitualemnt, serà el 

dissabte darrer, dia 30 de juny a les 5 de la tarda.     
 
Pregària a la Capella de Sant Antoni: Cada dimecres a les 4 de la tarda.  

 
Capella del Socós: Aquest mes Rosari i Mes del Sagrat Cor cada dia a les 7 de la tarda. 
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   65,26€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 272,63€ 
Donatiu a Càritas: ....................................................................................................100,00€ 

                                             Moltes gràcies!  

Per a pensar 
Que la teva acció pugui tenir un efecte comparable a la llavor del baobab.  
Proverbi africà 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

