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Gestos exemplars en temps de crisi 

Fa pocs dies vaig ser testimoni d’un gest 
excel·lent: una persona va perdre el moneder pel 
carrer. No se’n va adonar fins al cap d’una estona 
i com que hi tenia tota la documentació i els 
diners que hi portava, va anar a fer la denúncia 
corresponent. De retorn a casa, a l’autovia, va 
rebre la trucada de la Policia Local d’aquest poble 
de La Selva dient-li que un senyor l’havia recollit i 
els l’havia portat. Va girar cua per anar a buscar-

lo  i en agrair l’endemà a aquesta persona que l’hagués retornat intacte, va respondre 
simplement: És el que havia de fer.  
I sense anar més lluny, fa pocs dirs que una senyora de Centelles s’adreça a la 
Parròquia i dóna, per a qui ho necessiti, un bitllet de 10€ que havia trobat a terra. Que 
poc costava ficar-se’l a la butxaca! Doncs no, ella que no el podia tornar a qui l’havia 
perdut, tampoc se’l va voler quedar...Són aquests 10€ que apareixen com a donatiu.  
Són gestos exemplars de persones anònimes que, en temps de crisi, s’han de 
ressaltar i contrastar amb altres de gent potent amb retribucions escandaloses que són 
una befa per tantes famílies que a casa nostra no tenen el necessari per viure.  
 
 

Intencions de misses  

Dissabte 4 : Ramon Llohis  

Diumenge 5 : 10h Ramon Soler Vila. 12h  Maria Calm Preseguer. Ramon Casabosca 

Padrós. (1r Aniv.) 

Dilluns 6 : Joan Rigola i Maria Soler  

Divendres 10 : Rosa Pujal Ollich  

Dissabte 11 : Esp. Joan Caralt i Maria Reixach 

Diumenge 12 . 10h. Família Soler Sarrà. 12h. Rafael Llohis i Homs.    

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Diumenge a les 10 i 12h. Dijous a les 8h. Els altres dies a les 20h. 

Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 



Vida de la parròquia  

Catequesi Familiar : Dilluns i dimecres a les 9 del vespre amb els pares que han 
escollit aquests dies per preparar la catequesi.  
 

 
 
 
Capella del Socós : Durant el mes de maig  a les 7 de la tarda Rosari 
i Mes de Maria.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Capella de Sant Antoni : Durant el mes de maig a les 5 
de la tarda Rosari. 
 
 
 
 

 
 
Defunció : El dia 28 Julio Dueñas i Huguet  de 86 anys d’edat.  
                                                                          Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
 
 
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge .....................................................................261,62€ 
Donatiu .............................................................................................................  10,00€ 
                                                      Moltes gràcies!  
 
 
Per a pensar   
 
Senyor, no vull passar de llarg davant l’home ferit en el camí de la vida. 
 
Vull apropar-m’hi i contagiar-me de compassió per expressar la vostra tendresa,  
per oferir-li l’oli que cura les ferides i dóna la salut integral, la salvació. 
 
Veniu, bon Samarità, i feu que tingui els vostres mateixos sentiments i comportament.  
Que em lliuri a Vós, que serveixi com Vós en aquest món de la salut i la malaltia,  
que pregui en tot moment com Vós, bon Samarità. Amén. 
 
                                                                                    Dia del malalt 2013. Pregària 
  

 
També ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.com  


