
Diumenge 19 de durant l’any /A
 
PREGAR I ESTAR PER LA GENT

posar-lo a prova, un fer cas del que em diu més enllà del dubte per trobar la seva mà 
amiga que m’acompanya i em t
de fe: Realment sou Fill de Déu”.  
 
 
                                                       
 

Intencions de misses 

 

Dissabte 9 : Coloma Mata 

Diumenge 10 : 10h Joan Puigdollers (3r Aniv.) 12h Llorenç Vilaró i esposa 

Divendres 15 : 10h. Maria Puig Pujalt. 12h

Dissabte 16 : Ramon Sala i Teresa Aregall. Assumpció Salomó

Diumenge 17 : 10h Maria Fortuny. 12 h. Comun

 

Tinguem en compte...

 

Horari de Misses : Aquesta setmana d

a les 8 del vespre. Divendres i diumenge 

Horari de despatx: Dimarts de les 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 
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EGAR I ESTAR PER LA GENT  
Jesús passa llarga estona pregant, tanta com n’havia 
dedicat a la gent, segurament. I és per a tornar a la gent 
que ara prega al Pare... La pregària mai pot ser una 
excusa per apartar-nos dels altres. Mai pot ser un refugi 
per mantenir-nos al marge dels problemes i les necessitats 
de les persones. Mai pot ser un tancament 
autocontemplatiu del que jo faig i dic, seria la pregària falsa 
d’una espiritualitat no cristiana. La pregària a l’estil cristià 
és un acudir al Senyor perquè ens doni la mà i camini al 
nostre costat... un descobrir-lo present enmig de la foscor i 
de la tempesta, un creure que és ell i que hi és, sense 

lo a prova, un fer cas del que em diu més enllà del dubte per trobar la seva mà 
amiga que m’acompanya i em treu del perill. I em fa avançar més i més en la professió 
de fe: Realment sou Fill de Déu”.   

                                                       

Intencions de misses  

 

: 10h Joan Puigdollers (3r Aniv.) 12h Llorenç Vilaró i esposa 

: 10h. Maria Puig Pujalt. 12h Maria Calm  

Ramon Sala i Teresa Aregall. Assumpció Salomó 

Maria Fortuny. 12 h. Comunitat Parroquial.   

compte...  

Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i 

vendres i 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 

 
 d’agost de 2014 

passa llarga estona pregant, tanta com n’havia 
a tornar a la gent 

que ara prega al Pare... La pregària mai pot ser una 
ai pot ser un refugi 

nos al marge dels problemes i les necessitats 
pot ser un tancament 

autocontemplatiu del que jo faig i dic, seria la pregària falsa 
a pregària a l’estil cristià 

doni la mà i camini al 
enmig de la foscor i 

de la tempesta, un creure que és ell i que hi és, sense 
lo a prova, un fer cas del que em diu més enllà del dubte per trobar la seva mà 

reu del perill. I em fa avançar més i més en la professió 

: 10h Joan Puigdollers (3r Aniv.) 12h Llorenç Vilaró i esposa   

jous i dissabte missa 



 
 
 
Vida de la parròquia 

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

Àmbit solidari : Càritas ha rebut els 2 llits, però necessita 2 matalassos de 90.  
 
Bateigs:  Unai Colmenar Galán fill de Marcos i Maria. Van ser padrins Angel Luís 
Galán i Marisa Aramburu. Nil Gutiérrez Colmenar fill de Fèlix i Maria Àngels. Van ser 
padrins Manolo Anguita i Júlia Fontseca.  Benvinguts a la comunitat parroquial !  
  
Enterrament : El dia 4 Agustí Soler i Prat de 47 anys d’edat.  
                                                                  Que reposi en la Pau del Senyor! 
Capvespre a l’Ajuda : Va ser divendres amb pares i acompanyants dels joves.  
 
Festa de l’Assumpció de Maria : Divendres misses com el diumenge a les 10 del matí 
i a les 12 del migdia. L’anticipada el dijous a les 8 del vespre.  
      
Celebració del sagrament del perdó : Els qui vulgueu rebre personalment el 
Sagrament de Penitència podeu adreçar-vos a la Capella dels Dolors mitja hora abans 
de les misses dominicals. I els que preferiu un espai de conversa tranquil·la i de 
pregària personal,  demaneu-ho i sempre sereu atesos.   
  
 
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. El preu del 
viatge i el dinar és de 30€. Sortirem a les 9 del matí.   (Foto: http://cartoixamontalegre.net/) 
 
Dinar de germanor. Arrossada popular : El dissabte de la Festa Major, dia 30 
d’agost. Preu 14€. Ja podeu comprar els tiquets a la Parròquia, Vins Parés, Antic Forn 
Riera i Fleca Pujadas. 
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge passat........................................................342,51€  

Full i Espurna .................................................................................................49,96€  
Donatiu .........................................................................................................  64,00€ 

Moltes gràcies!  
Per a pensar  
 

El poble de Déu comença i avança en el camí  de la penitència de moltes i 
variades maneres.  Compartint els sofriments de Crist per la penitència, exercint  
les obres de misericòrdia i de caritat, convertint-se  cada dia més segons  
l'Evangeli, esdevé signe en el món de la conversió a Déu. Això l'Església ho 
expressa vivint i ho celebra en la seva litúrgia, quan els fidels es reconeixen 
pecadors i imploren el perdó de Déu i dels germans.  
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Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . També amb el domini .com 
(www.parroquiadecentelles.com)  


