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Dues activitats d’estiu 
Amb el bon regust del cicle de cinema que la Parròquia va 
organitzar en motiu de l’Any de la Misericòrdia ens trobem ja 
en ple estiu. I com sempre preparem dues activitats que ja 
són habituals en el calendari d’aquests mesos. La primera: 
una sortida el divendres 19 d’agost cap al Baix Camp, 
concretament a Reus és el nostre objectiu. Però abans 
passarem per Constantí per visitar el mausoleu paleocristià 
de la Vil·la romana de Centcelles. Desconeguda per molts, 
potser perquè la tenim lluny, però molt valuosa.  
Dinarem a Reus i a la tarda, tenim previst visitar la parròquia 
de Sant Joan Baptista i també - i aquest és el motiu principal 
del nostre viatge- coneixerem de prop la vida de les monges 
del Monestir reusenc de Santa Clara. D’aquesta manera 
ampliarem la visita a cenobis de diferents ordes. A la 
comunitat reusenca ens acollirà la centellenca M. Teresa 
Pujal, que fins fa poc n’era superiora. Amb elles resarem 
vespres i després del comiat retornarem a Centelles. Us 
podeu apuntar abans del 9 d’agost. 
Aquesta sortida l’any passat la vam substituir pel 
Pelegrinatge a Terra Santa que vam fer a principis de 
setembre; aviat en  celebrarem l’aniversari.  
L’altra activitat prevista, serà el dinar de germanor, 
l’arrossada popular: serà el dissabte de Festa Major, dia 3 
de setembre a la Sagrera, si el temps ens ho permet.  
Reserveu-vos aquest dia i quan posem els tiquets a la 
venda ja us informarem més detalladament. Bon estiu a 
tothom !  

 
 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dissabte a les 8 del 

vespre. Divendres 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 30: Carme Coll Cruells. Anna G.S.  

Diumenge 31:10h Carme Cabré.12h Esp. Ramon Arimany i Dolors Vall·llovera . Anna G.S.  

Dilluns 1: Ramon Llohis Homs.   

Dimarts 2: Assumpció Buscà Morera.   

Dimecres 3: Ànimes 

Dijous 4, a les 8 del  vespre: Mn. Jaume Tuneu (1r Aniv.)  

Divendres 5, a les 8 del matí Anna Gueldos 

Dissabte 6: Esposos Giol Mas  

Diumenge 7:10h Carme Cabré.12h Esposos Salvador i Maria   

 

Vida de la parròquia 

 
Sortida Parroquial: Aquest any anirem a Centcelles i Reus  el divendres 19 d’agost. Viatge 
dinar i visites 35€. Apunteu-vos abans de 9 d’agost. Donarem més informació.  
 
Dinar de Germanor – Arrossada popular: Dissabte dia 3 de setembre a la Sagrera. 
                                                     
 
Enterraments: El dia 25 Rosa Basagaña Riera de 54 anys d’edat. El dia 27 Francisco Aregall 
Soler  de 91 anys. 
                                                        Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes: ...................................................................................................................   350,14€ 
Full i Espurna: S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir .......................................49,92€ 
Donatiu .......................................................................................................................... 100,00€ 
Càritas Donatiu Cafè La Violeta ................................................................................     59,25€ 
                                                                   Moltes gràcies! 
  

Per a pensar  
Vola, pensament, sobre ales daurades; 
vola i posa't sobre els turons i els pujols, 
on exhalen la seva suau i tèbia olor 
els dolços aires de la terra natal! 
 
Saluda les ribes del Jordà, 
les torres derruïdes de Sió... 
Oh, pàtria meva, tan formosa i perduda! 
Oh, record estimat i fatal! 
 

Arpa d'or dels profetes fatídics, 
per què penges muda dels salzes? 
Revifa els records en el teu pit 
i parla'ns dels temps passats! 
 
Tot recordant el destí de Jerusalem 
toca el so d'un trist lament 
O que el Senyor t'inspiri un cant 
que infongui coratge al patiment! 
 
 

“Va, pensiero” 
Traducció al català del poema de Temistocle Solera, utilitzat per Giuseppe Verdi pel cor 
del tercer acte de l’òpera “Nabucco”. 

 
 

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


