
 
Diumenge 13 de durant l’any / C                                                       Número 339 / 26 de juny de 2016 
 
Com preguem  ( Lc 18, 9-.14)   

 
A partir de la lectura de Lc 18, 9-14 on Jesús  presenta dues 
maneres de pregar, la del publicà i la del fariseu, el Papa Francesc 
comenta quelcom que ens pot ajudar en la pregària:   
“No n’hi ha prou de preguntar-nos quan preguem, hem de 
preguntar-nos també com preguem, o millor, com està el nostre 
cor: és important examinar-lo per avaluar els pensaments, els 
sentiments, i eradicar l’arrogància i la hipocresia. Però, jo 
pregunto: es pot pregar amb arrogància? No. Es pot pregar amb 
hipocresia? No. Només hem de pregar presentant-nos davant de 
Déu tal com som. No com el fariseu que pregava amb arrogància 
i hipocresia. Tots estem atrapats en la bogeria del ritme diari, 
sovint dominats per les sensacions, trastornats, confosos. Hem 
d’aprendre a retrobar el camí vers el nostre cor, recuperar el 
valor de la intimitat i del silenci, perquè és allà on Déu ens troba i 

ens parla. Només a partir d’aquí nosaltres podem trobar els altres i parlar amb ells. El 
fariseu camina vers el temple, està segur de si mateix, però no s’adona que ha perdut el 
camí del seu cor. El publicà en canvi –l’altre– es presenta al temple amb un esperit humil i 
penedit: «estant lluny, no gosava ni tan sols aixecar els ulls al cel, sinó que es donava cops 
al pit» (v. 13). La seva pregària és molt curta, no és tan llarga com la del fariseu: «Oh Déu, 
tingues pietat de mi pecador». Res més. Bella oració! 
 

Intencions de misses 

Dissabte 25 : Esposos Giol Mas 

Diumenge 26 : 10h Joan Puigdollers.12h Comunitat Parroquial 

Dilluns 27 : Família Toran Aguilar   

Dimecres 29 : Pere Baulenas 

Divendres 1 : Joan Solasagalés Benet   

Dissabte 2 : Pere Espuña 

Diumenge 3 : 10h Família Dorca Llavina. Pere Calm i Teresa Calm 12h Dolors Puigdollers 

Vall·llovera (1r Aniv.) 

  



Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Cada dia a les 8 del vespre, excepte dijous  que és a les 8 del matí i 

diumenge a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial : Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda. 

 

Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia. En ella l’Ona Porcel i Vilaró celebrarà la seva 
primera comunió. Enhorabona!    
 
Consell Parroquial : Dilluns a les 9 del vespre. A 2/4 de 9 pregària inicial a la Capella dels 
Dolors  oberta a tothom.  
 
Catequesi : Dissabte a les 11 del matí Revisió de curs amb els i les catequistes. 
 
Mes de juny: Cada dia Rosari i mes del Sagrat Cor a les 7 de la tarda a la capella del Socós. 
 
Bateig : El dia  22 de maig Arnau Agudo Comellas, fill de Toni i Eva. Van ser padrins Daniel 
Comellas Soler i Antonia Uribe Rufas.  

 Benvingut a la comunitat parroquial!  
Enterraments : El dia 19 Carme Cabré Besora de 80 anys d’edat. El dia 25  Xavier 
Canamasas Oliva de 62 anys.    Que reposin en la Pau del Senyor! 
 
 
Col·lectes : ...................................................................................................................   395,30€ 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir .......................................51,31€ 

     Moltes gràcies! 
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles 
Bateig: Paula Rovira Patrocino, filla de Pere i Rosa María. Van ser padrins Jesús Cerezo 
Escalé i Antonia Santo de los Santos. 

Benvinguda a la comunitat parroquial!  
 
Sant Pere de Bertí  
Diumenge vinent 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 a pensar  
 
“ Quan la vida és senzilla i plaent sense gaire complicacions, els humans ja ens cuidem 
d’embolicar-la i de complicar-la” 
 

 
 
 

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


