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Preguntar  
És bell, preguntar, créixer de pregunta en pregunta, 
dialogar amb el món a través dels com i els per què;  
no deixar-se endormiscar en les respostes ni en la fe, 
veure en cada claredat només una alba que despunta, 
en lloc de tot un astre  que de cop ha fet el ple. 
 
És bell, preguntar, però no com  qui interroga    
amb duresa i impaciència i fent valer una autoritat,  
sinó com qui desitja per amor guanyar més intimitat, 
com qui sap fer un tresor de cada mot en què es desfoga  
alguna confidència d’algú molt estimat.  
 
És bell, preguntar; i en cada interrogant Iniciar un viatge 
al cor d’una persona o de les lleis de l’univers  
als orígens de tot, als fonaments d’alguna cosa, als secrets 
que  
                               hi ha al revers 
de la realitat... Però cal mètode i coratge, 
serenitat quan en el dubte, fet tempesta, estàs immers.  
 
La resposta no depèn només de tu, ni per tu sol és conquerida;  
si en algun moment creus que et pertany,  
tingues por de tu mateix, d’estar caient en un parany;  
la resposta no vol amo, vol donar encara més vida;  
el simple fet de preguntar és com respondre a una altra crida 
i la resposta és, només, part d’un infinit afany. 
 
David Jou       

 

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. 



Intencions de misses 

Dissabte 2: Pere Espuña 

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

Vall·llovera (1r Aniv.) 

Dijous 7: Tomàs Lloret i Anna Roca  

Dissabte 9: Família Ribé Portet 

Diumenge 10: 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Comunitat Parroquial 

 

Vida de la parròquia 

 
Càritas Parroquial:  Dilluns a les 9 del vespre reunió a la sala parroquial. 
 

Cicle Cinema - Any de la Misericòrdia 2016: Divendres 8 de juliol de 2016 a les 9 del 
vespre a la Sala Mn. Josep Esteve de la Parròquia. Pel·lícula: Mandarines. Drama bèl·lic. 
Estònia 2013. Director  Zaza Urushadze. 83 minuts.  

Sinopsi: Al 1990 esclata la guerra en una província de Geòrgia que busca la independència. 
Ivo, un estonià, vol quedar-se per ajudar al seu amic Margus en la collita de mandarines,  Tots 
els altres compatriotes fugen. Quan comença el conflicte, dos soldats són ferits davant de 
casa seva i Ivo se sent obligat a cuidar-se’n.   
 

Baptismes: Lucio Oswald Solís Pacheco fill d’Oswaldo i Everledys. Van ser padrins Darío 
Gritti i Esther María Pacheco Gómez.  
Isabel Quíles Arellano, filla de David i Mónica. Va ser padrí  Antonio Arellano Salcedo. 
Bruna Balairon Barnils, filla de Luís Alfredo i Anna. Van ser padrins    

 Benvingut a la comunitat parroquial!  
 
Enterraments: El dia 2 de juliol Anna Maria Codina i Paré  de 53 anys d’edat. Martí Galceran i 
Santaeugènia de 46 anys.    Que reposin en la Pau del Senyor! 

 
Col·lectes: ...................................................................................................................   369,78€ 
Full i Espurna: S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir .......................................58,57€ 

     Moltes gràcies! 
 

Sant Pere de Bertí 
Avui 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  
 
“El pensament neix dels esdeveniments, de l’experiència viscuda i s’ha de mantenir vinculat a 
ells com els únics indicadors per poder orientar-se”  
 
Hannah Arendt, pensadora i politòloga alemanya d’origen jueu (1906 1975) 
 
 

 
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

