
Diumenge 14 de durant l’any /A

EL QUE ÉS ESSENCIAL  
Que poc que es parla de les coses essencials de la vida, i quina 
xerrameca sobre les accidentals. Són essencials els sentiments, 
les opcions compromeses, els amors, el diàleg constructiu, la fe o 
la seva manca, les injustícies que clamen al cel... i un llargu
etc. Ara, si es tracta de tornar a veure el gol aquell que va pentinar 
la porteria en una jugada mestre, segur que el dilluns a la mateixa 
hora sortirà per tot arreu. Un exemple, certament que no va contra 
el futbol, sinó contra les valoracions de la
que la gent vol i espera veure.
 

Moltes de les coses essencials d'entrada ens incomoden. És que no són clares, no 
es poden comprar amb els euros, demanen recerca, intimitat, comunicació i altes 
dosis de sinceritat. En el fons ens 
incòmoda comoditat.  
 

 

 

Intencions de misses 

Dissabte 5 : Francisco Reixach Collell

Diumenge 6 : 10h Josep M. Relats Ruaix.  12h Comunitat parroquial 

Dilluns 7 : Anna Roca Cruells i Tomàs Lloret Llorca 

Dijous 10 : Salvador Salvador

Divendres 11 : Jaume Vila i Lurdes Vall·llovera

Dissabte 12 : Antoni Coll Cruells

Diumenge 13 : 10h Família Preseguer Arisa

parroquial   

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns

vespre. Dijous a les 8 del matí. Diu

Horari de despatx: Dimarts de les 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 
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poc que es parla de les coses essencials de la vida, i quina 

xerrameca sobre les accidentals. Són essencials els sentiments, 
les opcions compromeses, els amors, el diàleg constructiu, la fe o 
la seva manca, les injustícies que clamen al cel... i un llargu
etc. Ara, si es tracta de tornar a veure el gol aquell que va pentinar 
la porteria en una jugada mestre, segur que el dilluns a la mateixa 
hora sortirà per tot arreu. Un exemple, certament que no va contra 
el futbol, sinó contra les valoracions de la nostra societat. Surt el 
que la gent vol i espera veure. 

Moltes de les coses essencials d'entrada ens incomoden. És que no són clares, no 
es poden comprar amb els euros, demanen recerca, intimitat, comunicació i altes 
dosis de sinceritat. En el fons ens fan una mica de por. Podrien trencar la nostra 
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Intencions de misses  

: Francisco Reixach Collell 

: 10h Josep M. Relats Ruaix.  12h Comunitat parroquial   

Anna Roca Cruells i Tomàs Lloret Llorca  

Salvador Salvador 

Jaume Vila i Lurdes Vall·llovera  

Antoni Coll Cruells 

Família Preseguer Arisa. Enric Aregall Estebanell.

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 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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poc que es parla de les coses essencials de la vida, i quina 
xerrameca sobre les accidentals. Són essencials els sentiments, 
les opcions compromeses, els amors, el diàleg constructiu, la fe o 
la seva manca, les injustícies que clamen al cel... i un llarguíssim 
etc. Ara, si es tracta de tornar a veure el gol aquell que va pentinar 
la porteria en una jugada mestre, segur que el dilluns a la mateixa 
hora sortirà per tot arreu. Un exemple, certament que no va contra 

nostra societat. Surt el 

Moltes de les coses essencials d'entrada ens incomoden. És que no són clares, no 
es poden comprar amb els euros, demanen recerca, intimitat, comunicació i altes 

trencar la nostra 

De   Pregària.cat  

Enric Aregall Estebanell.  12h Comunitat 

missa a les 8 del 



Vida de la parròquia 

Despatx parroquial. Horari d’estiu : A partir d’aquesta setmana canvia l’horari: serà 

de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

   

Col·lectes : Dissabte i diumenge passat............................................................ 299,24€.  

Full i Espurna .................................................................................................... 54,93€  
Moltes gràcies!  

 
 
Sortida a la Cartoixa de Montalegre a Tiana : L’estiu passat vam fer una visita a la 
Cartoixa d’Escaladei i vam parlar de la possibilitat de visitar una cartoixa habitada i en 
actiu. Proposem fer-ho a finals d’agost i completar la sortida amb una visita a algun 
altre indret del Maresme. Ja us n’informarem.  
 
 
 
Dia de la Parròquia : Celebrar-lo és una de les conclusions de l’Assemblea Parroquial, 
amb l’objectiu de poder intercanviar l’activitat que fan els diferents grups i conèixer la 
programació de curs. Serà a començament de curs, possiblement al mes d’octubre. 
Així aniria deslligat de l’arrossada que fem cada any entorn de la Festa Major d’estiu 
que aquest any encara no té la data fixada. Quan sapiguem el dia ja us ho 
comunicarem.  
 
 
 

 
Web de la Parròquia : No us oblideu de mirar-lo. Hi trobareu  tot el que fa referència a 

la parròquia i a la vida de la comunitat parroquial.  
 

      www.parroquiadecentelles.cat  
       www.parroquiadecentelles.com  

 
 
 
Per a pensar  
 

Feliços els qui confien fins on sigui,  
els qui saben recomençar, els agraïts, 

els suaus i delicats  amb els qui s’atansen, 
els qui estimen i es deixen estimar, 

els qui tenen les mans fàcils per a fer les paus,  
els qui fomenten la comunicació i la solidaritat amb tothom .  

 
 
 
 

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


