
 
Diumenge 19 de durant l’any / C                                          Número 189 / 11 d’agost de 20 13 
 
El veritable tresor  

 
Jesús ens torna a convidar a trobar i guardar el 
veritable tresor, a no neguitejar-nos per les riqueses i  
a compartir amb els qui ho necessiten. I per damunt 
de tot a vigilar on tenim posat el cor.  
Cadascú de nosaltres ens ho podem preguntar: on 
tinc posat el meu cor, què em fa patir, em deleixo per 
tenir, què? Quin és per a mi el veritable tresor?  I és  
a través del nostre viure de cada dia  que trobem la 
resposta que donem a aquestes preguntes. Sense 

enganyar-nos i estant atents descobrirem quins són els nostres anhels i interessos i 
confrontant-los amb l’evangeli  podrem copsar fins a quin punt fem nostres les 
recomanacions del Senyor.  
 
 
 

Intencions de misses  

Dissabte 10 : Assumpció Salomó 

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

Dilluns 12 : Ventura Rodríguez Jiménez  

Dimecres 14 : Comunitat Parroquial 

Dijous 15 : A les 10 Maria Calm Preseguer. A les 12 Maria Puig Pujal 

Dissabte 17 : Família Sala Morell 

Diumenge 18 : 10h Maria Espluga Jutglar 12h Ramona Mas i Bonet (1r Aniv.)  
 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a 

les 8 del vespre. Dijous i 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 

 
Sortida d’estiu : Dia: dijous 22 d’agost de 2013  
                           Lloc de sortida: Plaça dels Àngels (davant la llar d’Infants). 
                           Hora de sortida:  9 del matí  
                           Arribada a Prades, temps per prendre quelcom, visita al poble 
                           Dinar a Escaladei 
                           A les 4  Visita a la cartoixa d’Escaladei 
                           Arribada a Centelles entorn de les 9 del vespre.  
 
Estem fent una llista d’espera, aquí també!, perquè els que no hi han cabut puguin 
participar-hi el dia 5 de setembre, si el nombre és suficient. Els interessats encara us hi 
podeu apuntar.   
 
 
Enterrament : A Barcelona el dia 4 d’agost Jordi Llavina i Verdaguer  de 82 anys 
d’edat.                                                         Que descansi en la Pau del Senyor! 
 

Col·lectes ............................................................................................................333,09€ 
                                                                                       Moltes gràcies! 
 
 
 
Per a pensar  
 
Mans Unides 
 
Aquest any Centelles, junt amb la resta de poblacio ns de la Diòcesi, estem 
treballant per poder subvencionar dos projectes. 
 
 

PROJECTE A AMÈRICA: BRASIL  
Al municipi de Cometà de Tocantins que pretén que els agricultors continuïn treballant 
les terres i recuperin les ja abandonades, a més de dedicar-les a més d’un cultiu. La 
organització local finança el coordinador del projecte, les despeses d’administració. Els 
beneficiaris aporten la mà d’obra. El projecte beneficiarà a 246 famílies de 24 
comunitats. 43.469€ 
 
PROJECTE A L’ÍNDIA: TAMIL NADU – CON SUD DE L’ÍNDIA  
Lluita contra la Sida. A Tamil Nadu el risc d’infecció és molt elevat i el nombre de 
malalts i portadors del virus és molt alt. És necessari portar a terme una tasca de 
conscienciació de contagi, reduir l’estigma social que suposa, afavorir l’accés al 
tractament i a donar consells per viure millor i evitar més contagis. 
Els beneficiaris directes seran 900 malalts a l’any i els indirectes les seves famílies, 
més de 10.000 persones.   69.039€ 
 
 

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

.cat (www.parroquiadecentelles.cat) 


