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La disposició personal a l’hora de la missa 
Diumenge passat ho deia a l’homilia: 
Pensem sincerament si és veritat que l’Eucaristia no ens dóna 
res de nou, que sempre és el mateix i que no la necessitem la 
missa per viure cada dia...  
Si la vivim a fons, personalment i no com espectadors passius, la 
taula de la Paraula cada diumenge és nova per més que es 
repeteixin periòdicament les lectures. 
I l’experiència de celebració en comunitat, si hi portem la nostra 
vida, cada setmana té uns trets que la diferencien de la del 
diumenge abans, perquè la vida durant la setmana també ha 
estat nova i diferent. 
Per això la disposició personal i la voluntat d’acollir la Paraula i la 

comunió amb el Crist fa nova cada vegada la celebració.  
En aquesta disposició personal us convido a apropar-vos a l’altar i a no deixar espais 
buits que ens dispersen i desdibuixen la imatge de comunitat que hem de viure quan 
celebrem la missa. Encara que faci temps que ocupeu el mateix lloc no tingueu por de 
deixar-lo per avançar i situar-vos, sempre que pugueu, més a prop de l’altar. Això val 
per a totes les misses. Ens ajudarà a fer una millor celebració. 
 

Intencions de misses   

Dissabte 11 : Assumpció Salomó 

Diumenge 12 . 10 h. Joan Puigdollers i Vall.llovera (1r aniv.)12 h. Filo Molas 

Dimarts 14 : Josep Salinas 

Dimecres 15 : 10 h. Maria Calm Preseguer. 12 h  Maria Puig Pujalt 

Dissabte 18 : Ànimes 

Diumenge 19 . 10 h. Comunitat Parroquial. 12 h. Acció de gràcies 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana: Dilluns Celebració de la Paraula i Comunió a les 

8 vespre, dimarts, dijous, divendres i dissabte Missa a les 8 del vespre. Dimecres i 

diumenge Missa a les 10 i a les 12. 

Horari de despatx: Aquesta setmana no hi ha despatx. Hores convingudes. 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda. 



Vida de la parròquia 

Baptismes: Èric Monfort i Ferrer fill de Mª. Isabel Monfort i 
Ferrer. Van ser padrins Luís Antonio García i Judith Monfort. 
Abril Minardi i Montosa  filla de Leandro Juan i Sonia. Van 
ser padrins Juan Carlos Montosa i Mónica Pérez.  
Daniela Sanz i Pérez  filla de Daniel i Mireia. Van ser padrins 
Antonio Cabrera i Elisabet Ruth Cuñalesta. 
                                                                  
Benvinguts a la comunitat parroquial! 
 

 
 
Enterraments : El dia 6 Elia Navarro i Lavado de 83 anys. El dia 9 Maria Nuri i Roca de 
98 anys d’edat. 
                                                                Que descansin en la pau del Senyor! 
 
 
El Misteri de La Selva del Camp : Dimecres 15 d’agost . Sortida de la Pl. dels Àngels   
de Centelles a ¾ de 4 de la tarda. Tornada a Centelles a la 1 de la nit 
aproximadament.  
 
 
   
Col·lectes del dissabte i diumenge passats .................................................. 336,50€ 
Donatius Càritas: 100 , 50...............................................................................   150,00€ 
Donatiu parròquia ..............................................................................................   90,00€ 

                                                                         Moltes gràcies! 

Per a pensar   
 
 

VIURE EL TEMPS EN POSITIU 
 

Viure el Passat  
 
El passat és una part importantíssima  de la meva existència. M’ha marcat per sempre 
i encara el porto amb mi. És la meva història personal i única, que va des del primer 
instant de la meva vida fins avui. Una història que jo he anat escrivint amb els 
fragments  de moments presents. Ni jo ni els altres no hi poden canviar res; és el que 
és. Aquesta història és la meva vida fins ara. És important que aprengui a portar el 
passat d’una manera positiva i activa com una riquesa, la meva riquesa. He d’impedir 
que remordiments per coses que he fet o que no he fet en el passat esdevinguin un 
pes que no em deixi ser feliç o un obstacle per a un treball eficaç i alegre. 
 
                                                                                              Josep Codina i Farrés   

 
 
 

 
Podeu consultar la versió digital d’Espurna a:           

http://fullcentelles.blogspot.com/  o contactar amb nosaltres a través del nostre 
e-mail: fullcentelles@gmail.com  


