
 
Diumenge 16 de durant l’any / C                                                      Número 342 / 17 de juliol de 2016 

 
 
 
BENVINGUTS A TAULA   
 
Aquest dissabte fa la primera comunió la Carla Hueso i 
Casanovas, la darrera de la colla de nenes i nens que 
aquests dies heu fet la Comunió a la nostra parròquia, 
després d’assistir a la Catequesi. Tots  heu deixat el 
vostre nom al plafó que presidia les misses de comunió. 
Significa una taula rodona  amb el pa i el vi de 
l’Eucaristia i cadascun de vosaltres al voltant. Per això 
avui, amb tots els seients ocupats, us diem: Benvinguts 
a taula, benvinguts a la taula de l’Eucaristia. I voldríem 
que aquesta taula no es buidés, que cap de vosaltres 
s’aixequés de taula o que deixés el seient buit quan 

Jesús ens convida a l’Eucaristia, a la missa del diumenge. Ara això no depèn només de 
vosaltres,  depèn més dels vostres pares que us han acompanyat fins aquí i us han portat a la 
Primera Comunió. Per això aquesta benvinguda va adreçada a vosaltres, nens i nenes, però 
es fa extensiva als vostres pares. El millor desig és que pares i mares, nens i nenes ens 
acompanyeu a la missa del diumenge, sobretot els diumenges en que celebrem la Missa 
Familiar, però no només. Seria una mostra que la Primera Comunió no és l’última, o l’única, 
sinó que ha servit per iniciar una habitual participació a la missa del diumenge. Potser una 
manera de participar-hi més activa, seria l’ajudar a la missa o fer d’escolà, una mica com fem 
a les misses familiars.    
Ja ho sabeu, doncs, si us animeu us esperem i estarem molt contents que hi participeu i 
Jesús estarà encara més content. Felicitats i benvinguts!  
 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte 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 de la tarda.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda. 

 

 

 



Intencions de misses 

Dissabte 16: Carme Camps 

Diumenge 17: 10h Enric Aregall. Maria Calm. 12h Esposos Antonio Puig Costa  (3r Aniv. )  

i Assumpció Pujol Tuneu. 

Dilluns 18: Carlos Fernández López (3r Aniv.)  

Divendres 22: Pere Argemí Garriga (1r Aniv.)  Esposos Jaume Vila (14è Aniv.)  

i Lurdes Vall·llovera (8è Aniv.) 

Dissabte 23: Miquel Salomó i Dolors Gasó. Miquel Martínez (1r Aniv.)  

i Maria Rodríguez (2n Aniv.) 

Diumenge 24: 10h Carme Cabré. 12h Martí Morell Mas. En acció de gràcies per la collita. 

 

Vida de la parròquia 

 

Consell Pastoral: Demà dilluns a les 9 del vespre.  
 

Baptismes: Gerard  Nogués i Castillo, fill de Marc i Mª. Carmen. 
Van ser padrins Mariano Villanueva i Helena Morán.   
Quim Nogués i Castillo, fill de Marc i Mª. Carmen.Van ser padrins 
Oriol Nogués i Ascensión Castillo.  
Arnau Picañol i Pallarès, fill de Jordi i Dúnia. Van ser padrins Josep 
Manuel Picañol  i Montserrat Martínez. 
                                                    Benvinguts a la comunitat 
parroquial! 
 
Enterrament: El dia 11 Manuel Corchuelo Perdigón, de 70  anys 
d’edat. 

                                                        Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes: ...................................................................................................................   485,99€ 
Full i Espurna: S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir .......................................59,41€ 
Donatiu: .........................................................................................................................   40,00€ 

   Moltes gràcies! 

Per a pensar  
“Veig aquest treball com una manera de despertar la preocupació per les víctimes de la 
injustícia al món; un mitjà per al canvi, per a compartir  i contribuir amb el patiment dels 
pobres i els marginats, les no-persones de la nostra família humana.”  
 
Maura Clarke, germana de la Congregació de Maryknoll, missionera  al barri de Miralagos a 
Managua durant la dictadura de Somoza i violada i assassinada prop de l’aeroport de San 
Salvador, quan amb altres germanes arribaven a El Salvador el 2 de desembre del 1980. 
 

 

 

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

 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

