
 
Diumenge 19 de durant l’any / C                                                      Número 345 / 7 d’agost de 2016 

 
Encara sobre la unitat de la Missa :  
La paraula i el Cos de Crist 
És clar que quan parlem de la unitat i la importància de les 
parts de la missa no ens referim a la salutació inicial o la 
rúbrica del lavabo, si es fa;  sinó que ens referim a les dues 
parts principals : La taula de la Paraula i la del Cos de Crist. 
I  per remarcar-ho, fixeu-vos què diu Sant Agustí: “Tota la 
sol·licitud que observem quan ens administren el Cos de 
Crist, perquè cap partícula caigui en terra de les nostres 
mans, aquesta mateixa cura hem de posar perquè la 
Paraula de Déu que ens prediquen, parlant o pensant en 
les nostres coses, no s’esvaeixi del nostre cor. No tindrà 
menys pecat el qui escolta negligentment la paraula de Déu 
, que aquell que per negligència deixa caure en terra  el cos 
de Crist”  
I Sant Jeroni amb la mateixa convicció ens diu: “Jo 
considero l’Evangeli com el Cos de Jesús. Quan ell diu “qui 
menja la meva carn i beu la meva sang”, aquestes  són 
paraules que es poden entendre de l’Eucaristia, però 
també, certament, les Escriptures són veritable cos i sang 
de Crist”. Certament les Escriptures santes són el 
sagrament de la Paraula viva, del Déu viu”.  

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i dijous celebració de la 

Paraula i Comunió a les 8 del vespre, divendres i dissabte missa a les 8 del vespre. Diumenge 

missa a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial: Aquest dimarts no n’hi haurà.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda. 

Intencions de misses 

Dissabte 6: Esposos Giol Mas  

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

Divendres 12: Joan Solasagalés Benet 

Dissabte 13: Assumpció Salomó  

Diumenge 14:10h Joan Puigdollers (5è Aniv.) 12h Coloma Mata 

St Agustí i la seva mare Sta Mònica, 

escoltant un sermó de Sant Ambròs a 

Milà. Taula del retaule de St Agustí, 

s. XV, de Jaume Huguet, al MNAC 



  Vida de la parròquia 

 
 

 
Dinar de Germanor – Arrossada popular: Dissabte dia 3 de setembre a la Sagrera. 
                                                     
Enterrament: El dia 1 Eulàlia Martínez i Mañé de 101 anys d’edat.  
                                                        Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes: ...................................................................................................................   342,67€ 
Full i Espurna: S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir .......................................47,73€ 
Donatiu: ............................................................................................................................90,00€ 
                                                                   Moltes gràcies! 
  

 
Per a pensar  
 
 
El qui està en l’error intenta imposar-lo als altres. El qui té la veritat  s’esforça en aplicar-la a sí  
mateix. És el senyal que no enganya. L. C. 
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

