
Diumenge XIV de durant l’any
 
Qui és aquest?  

Som poc oberts al missatge i al testimoni directe de les persones
voltant i això ens porta a classificar
que ens poden oferir, com va passar amb Jesús que “no hi pogué fer cap miracle”.  
refusant així ser transformats per la seva paraula o la seva acció?. 
Una invitació a anar amb el cor obert, la mirada neta i desc
acollir i donar.  
 

 

Intencions de misses 

Dissabte 4: Família Torán Aguilar  

Diumenge 5 : 10h Pere Calm Preseguer 12h Esposos Joan i Concepció 

Dilluns 6 : Montserrat Tuneu i pares 

Dimarts 7 : Tomàs Lloret i Anna Roca 

Divendres 10 : Família Vallduriola Mata . Carlos Fernández López (2n Aniv.)

Dissabte 11 : Esposos Joan Planas  i Antònia Durán 

Diumenge 12 : 10h Josep M. Relats Ruaix

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte 

dijous a les 8 del matí. Diumenge

Despatx parroquial : Horari d’estiu:

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 

de durant l’any  / B                                         Número  288 / 5 de juliol 

Fa dos diumenges els deixebles s’ho preguntaven 
de Jesús. Avui s’ho pregunta la gent del seu poble,
que sembla que el coneixen prou. “
Què és aquesta saviesa? I aquests miracles?  
Coneixem la seva família i ... E
d’acceptar-lo.  
Per què sovint classifiquem les persones i ens fixem 
més en l’historial que tenen o  que ens hem fet 
d’elles, que no pas en el que diuen i fan a cada 
moment?  

Som poc oberts al missatge i al testimoni directe de les persones que tenim al nostre 
ens porta a classificar-les i massa sovint a no acollir amb senzillesa el 

que ens poden oferir, com va passar amb Jesús que “no hi pogué fer cap miracle”.  
refusant així ser transformats per la seva paraula o la seva acció?.  
Una invitació a anar amb el cor obert, la mirada neta i descarregats de prejudicis per 

Intencions de misses  

Família Torán Aguilar   

: 10h Pere Calm Preseguer 12h Esposos Joan i Concepció 

: Montserrat Tuneu i pares  

Tomàs Lloret i Anna Roca   

: Família Vallduriola Mata . Carlos Fernández López (2n Aniv.)

Esposos Joan Planas  i Antònia Durán    

Josep M. Relats Ruaix 12h Mª Jesús  González Rodado (1r Aniv.)

inguem en compte...  

Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre

menge:  a les 10 i a les 12. 

Horari d’estiu: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 
5 de juliol de 2015 

Fa dos diumenges els deixebles s’ho preguntaven 
de Jesús. Avui s’ho pregunta la gent del seu poble, 

“D’on li ve això? 
Què és aquesta saviesa? I aquests miracles?  

Eren incapaços 

Per què sovint classifiquem les persones i ens fixem 
més en l’historial que tenen o  que ens hem fet 

iuen i fan a cada 

que tenim al nostre 
massa sovint a no acollir amb senzillesa el 

que ens poden oferir, com va passar amb Jesús que “no hi pogué fer cap miracle”.  

arregats de prejudicis per 

: 10h Pere Calm Preseguer 12h Esposos Joan i Concepció  

: Família Vallduriola Mata . Carlos Fernández López (2n Aniv.) 

Mª Jesús  González Rodado (1r Aniv.)  

les 8 del vespre, 

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



 

Vida de la parròquia  

Sopar de grups : Divendres vinent dia 10 a 2/4 de 9 a la Sala de la rectoria.    
 
 
Bateig : Iker Nieto i Colmenar, fill de Luís i Noemí. Van ser padrins Antonio Nieto i 
María Sánchez. 
                                              Benvingut a la comunitat parroquial!   
 
 
Enterraments : El dia 30 Dolors Puigdollers i Vall·llovera de 93 anys d’edat. El dia 1 
Josep Sala Mundó de 85 anys.  
                                                   Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
 
   
Col·lecta dissabte i diumenge darrer .. .....................................................321,96€ 
Full i Espurna ................................................................................................60,72€  
 
 
 

Web de la Parròquia : No us oblideu de mirar-la. Hi 
trobareu  tot el que fa referència a la parròquia i a la vida 
de la comunitat parroquial.  
www.parroquiadecentelles.cat  
www.parroquiadecentelles.com  

                                                                                                    
Sant Pere de Bertí  
Avui diumenge a les 6 de la tarda Missa en honor del Patró de la Parròquia.  A la 
sortida, l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja ens obsequia amb coca i begudes.  
 
 
Per a pensar  
 
El servei a la parròquia  
La parròquia –ja ho sabem- no és el rector, ni molt menys. La Parròquia som tots. I és 
entre tots que fem que tot rutlli i els diferents serveis que presta siguin  de profit per als 
qui s’acostin a cercar-los.  
I tots els serveis són igualment importants: la neteja, l’ornamentació, l’ajuda a la litúrgia 
amb el cant, la música i la proclamació de la Paraula de Déu, l’atenció als malalts i 
ancians, l’ajuda als necessitats d’ací i de fora de la parròquia, la catequesi i la 
formació, l’economia, la participació en els consells i juntes parroquials, la difusió i 
comunicació etc, etc... Tots són importants i indispensables. I fan que una parròquia, 
en aquest cas la nostra,  tingui vida i funcioni. Des d’aquí agraïm la col·laboració de 
tots i totes. 
El sopar de grups que fem cada any és un bon moment per intercanviar i per conèixer-
nos més, però sobretot per adonar-nos que som molts i molt variats els que fem un 
servei a la parròquia i això palesa que és una comunitat viva i compromesa. Gràcies, 
moltes gràcies a tothom.! 
 

 
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 

I també amb el domini.com  


