
Diumenge 17 de durant l’any /A

EL VERITABLE TRESOR  

        
 
                                                      
Intencions de misses 

Dissabte 26 : Família Ribé Portet

Diumenge 27 : 10h Carme Coll i Cruells. 12h Jaume Bigas. Jaume Homs i Ramon 

Triquell.   

Dilluns 28 : Família Torán Aguilar

Dimarts 29 : Alberto Gil Gil 

Dimecres 30 : Jaume Vila i Lurdes Vall.llovera

Divendres 1 : Antònia Molist (7è Aniv.)

Dissabte 2 : Esposos Giol Mas

Diumenge 3 : 10h Comunitat 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 8 de la tarda
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L’ Evangeli avui ens anima a ser buscadors 
tresor, de quelcom de gran valor, a prendre consciència
com diumenge passat, que en el nostre camí cap al 
Regne hi ha de tot. 
Cercant el Regne l’anem construint. Però busca
demana esforç i atenció, demana posar-hi els cinc sentits, 
demana esmerçar-hi temps, i un cop trobat
nostre i mantenir-lo, cal dedicar-hi la vida, pagar un preu: 
el preu de la constància diària, de la perseverança, de la 
fidelitat, del no defallir. I aquest sacrifici  comporta també 
una gran alegria.... L’alegria de ser creient, d’haver 
descobert i poder viure el do de la fe... I quan la celebrem 
s’hauria de notar aquest alegria i la vivència d’aquest do... 
Ens passa a nosaltres això?  
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Antònia Molist (7è Aniv.) 

Esposos Giol Mas 

omunitat Parroquial 12h Joan i Àngels Vivet i Farrés

Tinguem en compte...  
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Dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 
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Vida de la parròquia 

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

Acolliment dels pares que han demanat el bateig del s seus fills : Va ser dimecres a 
les 7 de la tarda. 
  
Àmbit solidari : Càritas necessita 2 llits individuals amb matalàs.  
 
Bateig :El dia 20 Arlet Demason i Vila, filla de  Guillem i Rosa. Van ser padrins en 
Miquel Demason i la M. Carme Rodellas. 
          Benvinguda a la comunitat parroquial! 
 
 
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.               (Foto: http://cartoixamontalegre.net/) 
 
  
Arrossada popular : Tenim previst de fer-la el dissabte de la Festa Major, dia 30 
d’agost.  
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge passat............................................................ 294,61€  

Full i Espurna .................................................................................................... 53,91€  
         Moltes gràcies!  
 
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
 
Celebració de les Noces d’or sacerdotals de Mn. Joa n Puig i Mas : Avui  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  
 

Déu i  Pare de Jesús i nostre, 
et donem gràcies perquè tu ets el gran tresor de la nostra vida; 

el teu amor és la perla que portem al cor; 
et donem gràcies  perquè ens fas conèixer el valor de la vida 

i de cada ésser humà i ens assegures que el teu amor durarà sempre . 
 

                                                                        De  La missa de cada dia  
 

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

(www.parroquiadecentelles.com)  


