
 
Diumenge 10 de durant l’any / C                                            Número 180 / 9 de juny de 2 013 
 
El nostre programa d’estiu 
 
Fa uns dies celebràvem amb joia la Resurrecció del Senyor i en fa més pocs la 
vinguda del Esperit Sant. Així acabàvem la cinquantena pasqual. 
Avui és el diumenge 10 de durant l’any i el grup Baobab volem dir-vos que  ens 
prendrem un espai de vacances, per reflexionar i fer néixer noves idees. 
El que continuarem fent és la preparació de la missa del segon dissabte de mes, però 
no veureu cap mural. 
Voldríem poder traspassar-vos la nostra alegria i la nostra esperança. Ara més que 
mai necessitem que tots fem pinya per poder sentir l’escalf de l’amistat i l’ajuda. 
Hauríem d’anar gravant en els nostres cors les paraules de Jesús: “NO TINGUEU 
POR” 
Per últim donar-vos a tots les gracies per la vostra ajuda, i dir-vos que acceptaríem 
molt contents, que si teniu alguna idea o bé voleu fer-nos algun advertiment, ens ho 
feu arribar. La Parròquia té una web i en ella podeu escriure el que vulgueu dir-nos. 
 
I a tu jove, que potser ens estàs llegint, voldries formar part del nostre grup? Si 
t’atreveixes, prova-ho!! 
 
Fins aviat !!                                                                         Grup BAOBAB 
 
 
Intencions de misses  

Dissabte 8 : Antoni Coll i Cruells  

Diumenge 9 : 10h A la Mare de Déu de l’Ajuda en acció de gràcies. 12h Antònia 

Codina i Dolors Codina.  

Dimarts 11 : Ramona Vila (1r Aniv.) 

Dissabte 15 : Assumpció Salomó. Francisco Mataró. 

Diumenge 16 : 10h Josep M. Relats Ruaix. Carme Argemí Argemí. 12h Maria Calm 

Presseguer. 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Diumenge a les 10h i a les 12h  

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  

 
Final de Curs del grup Baobab :  L’han celebrat amb un berenar  aquest dissabte a 
les 6 de la tarda.  
 
Final de Curs dels Voluntaris del reforç escolar de  Càritas : Demà dilluns a les 5 de 
la tarda a la rectoria reunió, obsequi en agraïment i berenar.    
 
Confirmació : Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda reunió dels catequistes per valorar el curs.  
 
 
Enterraments : El dia 2 Caterina Arumí i Prims de 98 anys. Maria Esplugas i Jutglar de 
82 anys d’edat. El dia 8 Daniel Vall·llovera Torrents de 99 anys.                                                                             

Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Capella del Socós : El mes de juny a les 7 de la tarda Rosari i Mes del Sagrat Cor.  
 
Col·lectes del dia de Corpus a favor de  Càritas ...........................................747,63€ 
25% a Càritas Diocesana :  ............................................................................  186,90€         
                                                      Moltes gràcies!  
 
Per a pensar  
  
CATEQUESI  DESPRÉS DE LA COMUNIÓ 

La catequesi és un llarg procés de formació i 
educació en la fe, per això la parròquia ofereix i 
fomenta la catequesi després de la comunió. 
Aquest  any dos grups han seguit, tot  fent  
activitats que els ajudessin  a créixer com a 
persones  i aprofundir en la fe.  
En la valoració final aquestes són les seves 
opinions: 
 

A la pregària em sento molt tranquil·la. Carlota i Jana. 
En el grup m’he sentit acompanyat i acollit,  I m’agrada molt ajudar els nens 
més petits, a les sortides i excursions Ignasi 
El grup ha estat divertit, els companys m’han agradat. Quique 
He descobert que en les dificultats hi ha esperança, el seu color és el verd, a 
mi m’agrada. Adam 
He après que en el joc es pot aprendre molt. Michalina, Claudia i Laia 
He après més coses de la religió, de Jesús i de Déu. Sofia 
M’ha agradat aprendre més el credo, amb els dibuixos. Cristina 
M’he pogut expressar amb llibertat i confiança amb tots els companys de 
grup..Anna 
He après a pregar més i que la pregària és important. Laura 
A més dels jocs  que m’encanten el silenci ajuda a tranquilitzar-me i a estar 
bé.Sergi 
Petits passos que es van fent  entre jocs, pregària, reflexions i així anem  
avançant una mica més com a persones  cristianes                  
           

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

.cat (www.parroquiadecentelles.cat) 


