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Una pregària encoratjadora 
 
Una de les seccions del nostre web més visitada és la 
que porta per títol Pregàries. Fent honor a la bona 
acollida que té,  avui en transcrivim una que ens pot 
anar bé tenir-la present.  

 

 No et demano que m’evitis tots els perills,  
sinó que m’ajudis a afrontar-los. 
No que calmis totes les meves penes, 
sinó que m’ajudis a superar-les. 
I si em trobo sol en la lluita de la vida, 
dóna’m la força que només tu em pots procurar. 
Dóna’m, quan la por m’atueixi, 
la pacient fortalesa per conquerir la llibertat. 
Fes que no em vulgui aprofitar de la teva gràcia 
per a sempre tenir èxits; 
fes tan sols, que no em manqui l’encaixada de la 
teva mà quan em senti defallir. 
  
RABINDRANATH TAGORE (1861-1941) 
 

 

Intencions de misses 

Dissabte 20: En acció de gràcies 

Diumenge 21:10h Carme Cabré.12h Llorenç Vilaró Ferrer   

Dilluns 22: Valentí Fossas     

Dimecres 24: Joan Solasagalés Benet 

Dijous 25: Tomàs Lloret i Anna Roca   

Divendres 26: Família Torán Aguilar   

Dissabte 27: Família Espuña Font 

Diumenge 28:10h Ramon Codina i Antònia Vilar. Família Calm. 12h Agustina Aregall i Ramon 

Balmes.   



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.  

 

Vida de la parròquia 

Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent, últim 
de mes, missa a les 5 de la tarda.  
 
Dinar de Germanor - Arrossada popular:  
Dissabte dia 3 de setembre a la Sagrera. Ja 
podeu comprar els tiquets a la Parròquia, a Vins 
Parés, Antic Forn Riera  o a la Fleca Pujades, fins 
a final del mes d’agost. Preu 14€.   
 
Enterrament: El dia 17 Carmen Ruiz Redondo de 
68 anys d’edat.          
                                                                                               

             Que descansi en la pau del Senyor!  
                                              
Col·lectes: Dissabte, diumenge i Festa de 
l’Assumpció  ...........................................   629,00€ 
 
Full i Espurna (2 setmanes): Hauríem d’haver 
recollit 112€, se n’han recollit ........      64,25€
  

 
Moltes gràcies! 

 
Per a pensar  
 
 
Avui en lloc d’un pensament una qüestió  pràctica:   
Fa referència al que es recull a la caixeta del Full Diocesà i l’Espurna. Ja veieu que 
gairebé cap setmana arribem al mínim que hauríem de recollir si tothom hi posés la 
quantitat indicada que és 0,70€. Aquesta setmana és molt gran la diferència.  
Cal tenir en compte que a la caixeta cada setmana hi ha força peces d’1 euro, que  
vol dir algú dóna més del que toca. Per corregir això, potser seria bo de donar el Full  
i l’Espurna per subscripció. Penseu-ho.  
  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

