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El valor de l’austeritat: saber triar el que és imp ortant  

 
“Guardeu-vos de tota ambició de posseir riqueses”. Jesús ens 
alerta que no tot s’acaba  amb treballar molt, fer molts diners, 
amuntegar riqueses i posseir béns de tota mena. Caldria tenir 
el necessari per viure i amb això en tindríem prou. No és més 
feliç qui té més sinó el qui sap gaudir del que té i ajuda els 
altres a gaudir-ne.  La felicitat no depèn de les riqueses 
materials, més aviat aquestes, com més grans són, més ens 
esclavitzen i allunyen el nostre cor dels altres. Pensar només 
en un mateix i en el propi benestar em tanca a l’altre i no em 
deixa créixer equilibradament i en pau. D’aquestes reflexions 
que ens suggereix l’Evangeli molts n’han fet experiència 
personal.  

Tenim por de viure austerament, amb el necessari i prou. I a l’hora de triar el més 
important no sempre ho encertem. D’ací moltes vegades, la decepció i la insatisfacció 
que tant ens fan patir. 
 
 
 
Intencions de misses  

Dissabte 3 : Esposos Giol Mas 

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

Divendres 9 : Coloma Mata 

Dissabte 10 : Assumpció Salomó 

Diumenge 11 : 10 h Joan Puigdollers (2n Aniv.) 12 h Comunitat Parroquial  
 

 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana dilluns, dimarts i  dimecres Celebració de la 

Paraula i Comunió a les 8 del vespre. Divendres i dissabte missa a les 8 del vespre. 

Dijous no hi ha missa a la parròquia. 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 

 
Àmbit Solidari : Càritas necessita  una rentadora i un microones per escalfar. Agraïm 
a qui pugui oferir-ho en bon estat. Moltes gràcies. 
 
 
Sortida d’estiu : Abans del termini previst s’han omplert totes les places disponibles 
per a la sortida del dijous 22 d’agost a Prades i Escaladei. Això vol dir que la propera 
vegada haurem de comptar amb un nombre major d’inscripcions.   
 
 
Bateigs : David Boixeda i Aguilar, fill de Moisès i M. Assumpció. Van ser padrins Jordi 
Boixeda i Mercè Busquets.  Gemma Grau i Masllorens, filla de Joan i Anna. Van ser 
padrins Joan M. Grau i Eva Colomer.  
                                                           Benvinguts a la Comunitat Parroquial!  
 
Enterraments : El dia 30 Fundador Rodríguez i González de 65 anys. El dia 1 Maria 
Jesús Sánchez Triguero de 80 anys d’edat. 
                                                        Que descansin en la Pau del Senyor! 
 

Col·lectes ............................................................................................................292,56€ 
                                                                                       Moltes gràcies! 
 
Per a pensar  
 
Un gest a tenir en compte 
 

Des de Càritas voldríem fer-vos arribar una notícia que ens ha alegrat moltíssim i que 
ens hauria de fer pensar que malgrat tot hi ha gent bona, generosa, que viu pensant 
en els altres i que és sensible i es fa càrrec del mal moment que estant passant moltes 
persones. 
Es tracta d’una festa familiar que va tenir lloc en una casa particular del nostre poble fa 
algunes setmanes. El matrimoni que l’organitzava volia celebrar amb la família i els 
amics el quaranta-cinc anys que fa que són casats. Amb aquest motiu van convidar a 
sopar un bon nombre de persones, a tots ells els van enviar una invitació on els 
especificaven que no volien rebre regals, en tot cas els deien que si volien portar 
alguna cosa que fossin aliments que ells gustosament s’oferien a recollir i donar a 
Càritas perquè els repartíssim entre les famílies que estem atenent. 
No cal dir que la resposta que van rebre no podia ser més generosa, els convidats es 
presentaven l’un darrera l’altre amb bosses plenes que anaven engruixint una 
muntanya d’aliments que finalment han arribat a nosaltres. En total 584 quilos de tota 
classe de coses: llet, oli, sucre, galetes, pasta, llegums, arròs...  
Volem donar públicament les gràcies a aquesta família i a totes les persones que van 
ser a la festa i que amb el seu gest van contribuir a la tasca que fem entre tots, perquè 
tots ens hem de sentir responsables del que està passant avui i donar aliments a qui té 
dificultats per comprar-los és el gest més senzill i solidari que podem fer. 
 
Grup de Càritas de Centelles  
 
 
 

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


