
Diumenge 16 de durant l’any /A

EL BLAT I EL JULL  

 
 
                                                          
Intencions de misses 

Dissabte 19 : Miquel Salomó i Dolors Gasó

Diumenge 20 : 10h Família Canet Capdevila. Maria Calm. 12h En acció de gràcies 

Dilluns 21 : Jaume Vila i Lurdes 

Dimarts 23 : Carlos Fernández (1r Aniv.) 

Divendres 25 : Jaume Vilatimó. Jaume Mas Carreras

Dissabte 26 : Família Ribé Portet

Diumenge 27 : 10h Carme Coll i Cruells. 

Triguell.   

 

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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La paràbola del blat i el jull constata  
l’existència del bé i del mal en el nostre món.
Avui som cridats a ser bona llavor però a 
conviure amb situacions i persones que no són 
expressió d’amor, de confiança en Déu ni 
d’atenció a l’altre. Som cridats a tenir 
perquè mentre som en aquest món creixen 
junts amor i odi, servei i enveja, donació i 
tancament, virtut i pecat, bé i mal, i  a creure 
que al final el mal serà vençut pel bé i l’amor 
triomfarà sobre l’odi. 
  
        
 
 

                                                       
Intencions de misses  

: Miquel Salomó i Dolors Gasó 

: 10h Família Canet Capdevila. Maria Calm. 12h En acció de gràcies 

Jaume Vila i Lurdes Vall-llovera  

Carlos Fernández (1r Aniv.)  

Jaume Vilatimó. Jaume Mas Carreras 

Família Ribé Portet 

Carme Coll i Cruells. 12h Jaume Bigas. Jaume Homs i Ramon 

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 

paràbola del blat i el jull constata  
l’existència del bé i del mal en el nostre món. 
Avui som cridats a ser bona llavor però a 
conviure amb situacions i persones que no són 
expressió d’amor, de confiança en Déu ni 

om cridats a tenir paciència 
perquè mentre som en aquest món creixen 
junts amor i odi, servei i enveja, donació i 
tancament, virtut i pecat, bé i mal, i  a creure 
que al final el mal serà vençut pel bé i l’amor 

: 10h Família Canet Capdevila. Maria Calm. 12h En acció de gràcies   

. Jaume Homs i Ramon 

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.  

 
Sortida a la Cartoixa de Montalegre a Tiana : Serà el dijous 28 d’agost. L’estiu passat 
vam fer una visita a la Cartoixa d’Escaladei i ara completarem aquesta activitat amb la 
visita a una cartoixa habitada i en actiu. Després tindrem temps de visitar Mataró i en 
concret un dels seus espais artístics més importants.  
Els que estigueu interessats en assistir-hi podeu ja apuntar-vos. Les places són 
limitades i no tenim previst de fer una segona sortida.     
 
Arrossada popular : Tenim previst de fer-la el dissabte de la Festa Major, dia 30 
d’agost.  
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge passat............................................................ 346,21€  

Full i Espurna .................................................................................................... 53,07€  
 
Donatius per Ruanda (Enviat a Delegació de Missions ) ...............................  75,00€ 
Donatiu Parròquia  ............................................................................................   60,00€ 

Moltes gràcies!  
 
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
 
Enterrament:  El dia 14 Joan Vila i Riera  de 88 anys d’edat.  
                                                               Que descansi en la Pau del Senyor!  
 

 
 
Celebració de les Noces d’or sacerdotals de Mn. Joa n Puig i Mas : 
Diumenge vinent a les 12 del migdia Missa en acció de gràcies pels 50 
anys de sacerdoci. La col·lecta de la missa  serà destinada a la restauració 
de la sagristia de l’església de Sant Martí.   
 
 
 

 
Per a pensar  
 
...La Unió Europea pot convertir-se també aquesta comunitat de valors amb una 
identitat compartida. En aquest procés, volem manifestar la rellevància del cristianisme 
com un dels eixos que han afaiçonat el tronc comú de la identitat europea, des d'una 
perspectiva no exclusivament confessional, sinó impulsora de valors ètics i culturals 
sobre el sentit de la vida, el concepte del be, de la justícia, especialment de la justícia 
social i la solidaritat, que poden ser àmpliament compartits a la pràctica malgrat que no 
es comparteixi la seva fonamentació metafísica. Tot i reconèixer, en massa etapes de 
la història, abusos de poder, negar-lo és renunciar a la mateixa ànima del continent... 
 

                                                                        Donem una ànima a Europa 4.5.2014 
 
 

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


