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El valor de la pregària 

 
Diumenge passat la Paraula de Déu ressaltava l’acolliment. Avui, el 
valor de la pregària. La d’Abraham a la primera lectura és insistent i 
confiada i dóna  fruit. A l’evangeli, Jesús ens ensenya a pregar Déu, 
Pare de tots, lloant-lo, demanant i implicant-nos en la petició. Amb 
senzillesa, amb confiança i sempre, en qualsevol ocasió. 
 
La pregària és quelcom essencial en la vida cristiana, ens fa prendre 
consciència que som fills de Déu i ens convida a actuar com a tals. 
Ens apropa a ell.  

Sabem que  només podem pregar des d’una actitud profunda de fe–confiança que ens 
fa adonar que no estem sols. Fins i tot en moments de la vida en que no tenim ni esma 
de desitjar, parlar o pregar, si anem a fons, podem descobrir en aquesta situació una 
pregària.  És possible, doncs, pregar des de qualsevol situació, potser no sempre amb 
paraules, a vegades en silenci, contemplant la vida, des de la queixa, fins i tot, la 
incomprensió....  L’important és no deixar la pregària.  
 
 

 

Intencions de misses  

Dissabte 27 : En acció de gràcies 

Diumenge 28 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Jaume Molera 

Dimecres 31 : Antònia Molist (6è Aniv.) 

Dissabte 3 : Esposos Giol Mas 

Diumenge 4 : 10 h Josep M. Relats i Ruaix. 12 h Comunitat Parroquial  
 

 

Tinguem en compte... 

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

Dijous 8 matí. 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 

Consell Parroquial per als assumptes econòmics i pa trimoni : Reunió dimarts a 2/4 
de 7 de la tarda. 
 
Àmbit Solidari : Càritas necessita  una rentadora i un microones per escalfar. Agraïm 
a qui pugui oferir-ho en bon estat. Moltes gràcies. 
 
Activitats parroquials   
Sortida d’estiu : Dijous 22 d’agost. Visita a Prades al Baix Camp i a la Cartoixa 
d’Escaladei al Priorat.  
Preu del viatge, dinar i entrada a la cartoixa d’Escaladei: 36 euros.  
Podeu inscriure-us a la Parròquia fins el dia 12 d’agost. 
Arrossada popular – Dinar de germanor : Guardeu-vos el dissabte, dia 7 de 
setembre.  Preu, el mateix de l’any passat, 13 euros.  
  
Capella del Socós : Els dies 7, 17 i 27 de cada mes, a les 7 de la tarda, Rosari pregant 
per les vocacions i l’Any de la Fe. 
 

Col·lectes ............................................................................................................324,03€ 
                                                                                       Moltes gràcies! 
Per a pensar  
 
Descobrir l’altre 
 
Jesús, 
ensenya’ns a veure darrera de cada persona un germà, un amic. 
Algú que s'amaga, amb els seus sofriments i les seves alegries. 
Algú a qui moltes vegades fa vergonya de presentar-se tal com és. 
 
Jesús, 
fes-nos descobrir darrera de cada rostre, al fons de cada mirada, 
un germà, un amic semblant a tu, i al mateix temps completament diferent als altres. 
 
Jesús, 
que el teu Esperit ens obri la mirada per tractar cadascú a la seva manera, 
com tu vas fer amb la Samaritana, amb Nicodem, amb Pere...  
Tal com ho fas amb nosaltres. 
Voldríem començar avui mateix a comprendre cadascú dins el seu món, 
amb les seves idees, les seves virtuts i febleses. 
I també, per què no?... amb les seves dèries. 
 
Jesús, 
que et veiem darrera de cada rostre.   
                                                                                      En xarxa’t . Maristes,cat  
                                                                         

 
 
 

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


