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SEMBRAR ÉS IMPORTANT, 

proposa. Si les sabem traduir a la vida del creient que escolta i segueix Jesús e
descobrir un altre significat
Avui se’ns parla d’un sembrador i de com la llavor que sembra cau en diversos espais i 
segons on cau el resultat de la sembra és diferent. 
Només si dóna fruit haurà valgut la pena que algú sembrés
aquesta terra que pot o no donar fruit, no 
cridats a sembrar, a oferir allò que a nosaltres ens ajuda a viure i ens fa créixer, 
que la nostra paraula es tradueixi en 
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Dissabte 12 : Antoni Coll Cruells

Diumenge 13 : 10h Família Preseguer Arisa. Enric Aregall Estebanell.  12h Comunitat 

parroquial   

Dilluns 14 : Rosa Perarnau

Dimarts 15 : Intenció particular

Dimecres 16 : Carme Argemí Argemí

Dijous 17 : Carmen Canosa

Dissabte 19 : Miquel Salomó i Dolors Gasó

Diumenge 20 : 10h Família 

 

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 8 de la tarda
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RTANT, DONAR FRUIT ÉS ESSENCIAL 
Avui llegim la paràbola del sembrador. 
paràboles són exemples didàctics trets de la 
vida de cada dia, observada i viscuda en 
profunditat. En el nostre temps potser 
triaríem símils diferents, amb imatges potser 
més properes a la societat d’avui, però amb 
la mateixa aplicació personal. No oblidem 
que l’important de les paràboles és 
l’aplicació pràctica d’aquell exemple que es 

Si les sabem traduir a la vida del creient que escolta i segueix Jesús e
significat.  

parla d’un sembrador i de com la llavor que sembra cau en diversos espais i 
segons on cau el resultat de la sembra és diferent.  
Només si dóna fruit haurà valgut la pena que algú sembrés la llavor. 

pot o no donar fruit, no ens pensem que són els altres
a oferir allò que a nosaltres ens ajuda a viure i ens fa créixer, 

la nostra paraula es tradueixi en acció d’acord amb l’evangeli.  
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Intenció particular 

: Carme Argemí Argemí 

Carmen Canosa 

Miquel Salomó i Dolors Gasó 

Família Canet Capdevila. Maria Calm. 12h En acció de gràcies

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 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 
 de juliol de 2014 

Avui llegim la paràbola del sembrador. Les 
paràboles són exemples didàctics trets de la 
vida de cada dia, observada i viscuda en 

En el nostre temps potser 
, amb imatges potser 

societat d’avui, però amb 
la mateixa aplicació personal. No oblidem 
que l’important de les paràboles és 
l’aplicació pràctica d’aquell exemple que es 

Si les sabem traduir a la vida del creient que escolta i segueix Jesús ens fan 

parla d’un sembrador i de com la llavor que sembra cau en diversos espais i 

. I som nosaltres 
ens pensem que són els altres. I també som 

a oferir allò que a nosaltres ens ajuda a viure i ens fa créixer, a fer 

: 10h Família Preseguer Arisa. Enric Aregall Estebanell.  12h Comunitat 

En acció de gràcies   

missa a les 8 del 



 
 
 
Vida de la parròquia 

 

Despatx parroquial. Horari d’estiu : Els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

 
Trobada de final de curs amb els grups de Litúrgia:  Una de les conclusions 
d’aquests grups en l’Assemblea Parroquial va ser trobar-se periòdicament. Volem fer-
ho en començar l’estiu i, encara que som  molts, proposem, als que pugueu ser-hi, una 
trobada sopar dijous vinent dia 17 a 2/4 de 9 del vespre als locals de la Parròquia. 
     
 
Baptismes : Adrià González Barro, fill de Jordi i Carmina. Han estat padrins Juan Barro 
i Rosalía Galán.  
Marina Peláez Rodríguez, filla de Enric Miquel i Cristina. Han estat padrins José 
Muñoz i Isabel Rodríguez.  
                                            Benvinguts a la comunitat parroquial! 
 
 
Enterraments : El dia 11 María González Rodado de 72 anys d’edat. El dia 12 
Demetrio Naranjo Pradas de 82 anys i Vicenç Blancafort Roca de 85 anys.   
                                                                     Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge passat............................................................ 281,68€  

Full i Espurna .................................................................................................... 47,01€  
Moltes gràcies!  

 
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  
 
Pregària en acabar el curs 
Estimo el temps i l’eternitat, Senyor. Teu és l’avui i el demà, el passat i el futur. 
En acabar aquest curs vull donar-te gràcies per tot allò que he rebut de tu, Déu meu. 
Gràcies per la vida  i l’amor, per les flors, l’aire i el sol, l’alegria i el dolor, per tot allò 
que ha estat possible i per allò que no ha pogut ser. 
T’ofereixo el que he realitzat durant aquest curs: el treball que he dut a terme, les 
coses que han passat per les meves mans i que he pogut construir. 
Et presento les persones que durant aquests mesos he estimat, les amistats noves, els 
antics amors,els més propers a mi i els que estan més lluny, els que m’han donat la 
seva mà i aquells a qui jo he ajudat, aquells amb qui he compartit la vida, el treball, el 
dolor, l’alegria. 
Omple’m de bondat i d’alegria per tal que tots els qui conviuen  amb mi o se m’apropin 
hi trobin un xic de tu. Dóna’ns un estiu feliç i ensenya’ns a compartir felicitat. Amén  
 

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

(www.parroquiadecentelles.com)  


