
Diumenge de Pentecosta / A                                                   Nú
 
La Celebració de la Unció dels malalts

Senyor, no vinc pas a rebre el Sagrament de la Unció,                                          
perquè em faci por la mort, sinó perquè en aquesta                                                  

etapa de l

Feu-me la gràcia
i el que Vós em voleu anar concedint.                                                                       

Ajudeu-
perquè la vida és com un arbre que dóna fruits propis                                                                        

a cada estació i no hi ha límits d’edat i d’amor.                   
Quan ja no tingui res més per donar

Senyor, tret de les limitacions  i els sofriments del meu cos,                                     
preneu-los també com a darrera garba de la vostra collita.

Intencions de misses 

Dissabte 7 : Ramona Vila  

Diumenge 8 : 10h Josep M. Relats Ruaix. 

Dissabte 14 : Assumpció Salomó

Diumenge 15 : 10h Filo Molas

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns

vespre. Dijous a les 8 del matí. Diu

Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda

/ A                                                   Número 232 / 8

Celebració de la Unció dels malalts    
Avui a la missa de 12, té lloc a la nostra parròquia la 
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL SAGRAMENT DE 
LA UNCIÓ DELS MALALTS amb tota la comunitat. 
Aquest sagrament no és l’anunci de la mort, sinó que és 
un sagrament de Vida que ajuda als malalts i a les 
persones grans creients a viure cristianament aquesta 
etapa de la vida. Anima a superar el descoratjament 
provocat, a vegades, per la malaltia o la vellesa. Ens 
dóna la gràcia de l’Esperit Sant amb la qual som ajudats 
en la nostra salut i confortats per la confian
més enllà de l’angoixa i el sofriment.  

Senyor, no vinc pas a rebre el Sagrament de la Unció,                                          
perquè em faci por la mort, sinó perquè en aquesta                                                  

etapa de la vida em cal un suplement de força                                                                             
per poder viure i estimar.                                                                                                   

me la gràcia de viure plenament aquest temps                                                          
i el que Vós em voleu anar concedint.                                                                       

-me a descobrir quina és la meva missió,            
perquè la vida és com un arbre que dóna fruits propis                                                                        

a cada estació i no hi ha límits d’edat i d’amor.                   
Quan ja no tingui res més per donar-vos,                                                                   

Senyor, tret de les limitacions  i els sofriments del meu cos,                                     
los també com a darrera garba de la vostra collita.

Intencions de misses  

 

Josep M. Relats Ruaix. 12h Comunitat Parroquial 

: Assumpció Salomó 

h Filo Molas. 12h Antònia Vilar i Ramon Codina. Francisco Mataró. 

Tinguem en compte...  

Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a 

ijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.  

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 
8 de juny de 2014 

Avui a la missa de 12, té lloc a la nostra parròquia la 
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL SAGRAMENT DE 
LA UNCIÓ DELS MALALTS amb tota la comunitat. 
Aquest sagrament no és l’anunci de la mort, sinó que és 
un sagrament de Vida que ajuda als malalts i a les 

grans creients a viure cristianament aquesta 
Anima a superar el descoratjament 

provocat, a vegades, per la malaltia o la vellesa. Ens 
dóna la gràcia de l’Esperit Sant amb la qual som ajudats 
en la nostra salut i confortats per la confiança en Déu, 

Senyor, no vinc pas a rebre el Sagrament de la Unció,                                          
perquè em faci por la mort, sinó perquè en aquesta                                                  

a vida em cal un suplement de força                                                                             
per poder viure i estimar.                                                                                                   

de viure plenament aquest temps                                                          
i el que Vós em voleu anar concedint.                                                                       

me a descobrir quina és la meva missió,                                                          
perquè la vida és com un arbre que dóna fruits propis                                                                        

a cada estació i no hi ha límits d’edat i d’amor.                                                                     
vos,                                                                   

Senyor, tret de les limitacions  i els sofriments del meu cos,                                          
los també com a darrera garba de la vostra collita.

i Ramon Codina. Francisco Mataró.  

missa a les 8 del 



Vida de la parròquia  

 
Celebració comunitària de la Unció dels malalts a l a Residència Sant Gabriel : 
Demà dilluns dia 9, a la missa de les 5 de la tarda, per a tots els qui vulguin.  
 
Reunió de catequistes : Dilluns a les 6, revisió del curs. 
 
Preparació al Baptisme : Dilluns a les 9 del vespre amb els pares i mares que 
demanen el bateig del seu fills. 
 
Pastoral de la Salut : Reunió dels visitadors de malalts divendres a les 6 de la tarda.  
 
Àmbit solidari . Càritas necessita una rentadora que estigui en bon estat i uns 
caminadors per nen petit. Gràcies.  
 
Concerts a l’església : Ahir van tenir lloc el concert de la Coral de l’Escola Ildefons 
Cerdà a la tarda i el 34è Festival de Cant Coral de les Corals al vespre.  
 
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge passat..............................................................456,27€  

Moltes gràcies!  
 
 
Mes del Sagrat Cor : Rosari i Mes del Sagrat Cor a la capella del Socós a les 7 de la 
tarda cada dia del mes de juny.   
 
 
 
Per a pensar  
 
Les hores de Baobab 
Els dimarts i alguns dissabtes a la tarda és l’hora del grup Baobab. Fora d’aquestes 
hores som persones normals amb les nostres vides. Però tenim sempre una neurona 
funcionant al servei d’un bon mural, una bona pregària o energia per cantar alt i clar, 
amb la voluntat de quan ens trobem,  podem aportar el millor de nosaltres mateixos a 
fer una bona missa o una col·laboració amb la parròquia. Ara començarem les 
vacances, després d’un curs carregat. Aquest any hem tingut molta feina: no hem 
deixat de col·laborar en les  misses joves dels dissabtes segons de cada mes. Vam 
tornar al castell de Sant Martí a deixar-hi un petit pessebre i l’hem recuperat amb la 
llibreta plena de testimonis.  Hem fet d’amfitrions a uns amics de Sant Joan de les 
Abadesses; hem fet una pregària comunitària i de jovent a la Capella de Sant Antoni; 
hem anat a portar el pa sagrat als malalts. Hem fet records pel dia de Pasqua: aquest 
any hem decorat 100 espelmes, filles petites del gran ciri Pasqual.  També ens hem 
conegut amics nous dintre la nostra comunitat, que s’han afegit al nostre grup i ara 
aporten la seva força i iniciativa. El grup Baobab és un grup d’ambient familiar on  
aprenem a ser persones, a relacionar-nos, a treballar en grup i fer-ho sota el signe de 
l’Evangeli, la fe i la confiança amb el Senyor. Fins aviat! 

 
 
 
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . També amb el domini .com 
(www.parroquiadecentelles.com)  


