
Diumenge XV de durant l’any
 
La proposta de Jesús  

ens fan més lliures. El que ens sobra ens enfarfega, el no acumular ens allibera i ens 
apropa als petits de l’evangeli.
Acollits i acollidors . L’hospitalitat oferta i viscuda és una virtut que ens conscien
de ser amb els altres. Hospitalitat que vol dir germanor, comunitat, comunió.
Respectuosos  amb el fer i el pensar de la gent, que no sempre serà igual que el 
nostre.  
Amb tot això, la nostra paraula i la nostra acció ha d’ajudar a les persones a ser millors 
i a sentir-se millor.  Provem
 

Intencions de misses 

Dissabte 11 : Esposos Joan Planas  i Antònia Durán   

Diumenge 12 : 10h Josep M. Relats Ruaix 12h Mª Jesús

Dilluns 13: Esposos Dolors Puigdollers i Joan Ruvireta

Dimarts 14 : Rosa Perarnau

Dimecres 15 : Enric Aregall

Dijous 16 : Teresa i Carme Camps

Dissabte 18 : Miquel Salomó i Dolors Gasó. Família Ribé Portet

Diumenge 19 : 10h Comunitat parroquial 

 

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 
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Un pla de treball per als deixebles, un pla de treball per a 
nosaltres els que escoltem l’evangeli d’avui:
Som enviats . L’Església no és per quedar
dins el seu àmbit sinó oberta a l’exterior, proclamadora 
de la Bona Nova de paraula i amb l’acció.
Portadors de benestar a les persones
benestar material, d’això ja se’n cuida el consum, sinó 
del benestar interior que dóna pau, serenor i confiança.
Amb els recursos que tenim, sovint limitats

ens fan més lliures. El que ens sobra ens enfarfega, el no acumular ens allibera i ens 
apropa als petits de l’evangeli. 

. L’hospitalitat oferta i viscuda és una virtut que ens conscien
de ser amb els altres. Hospitalitat que vol dir germanor, comunitat, comunió.

amb el fer i el pensar de la gent, que no sempre serà igual que el 

Amb tot això, la nostra paraula i la nostra acció ha d’ajudar a les persones a ser millors 
se millor.  Provem-ho!     

Intencions de misses  

: Esposos Joan Planas  i Antònia Durán    

: 10h Josep M. Relats Ruaix 12h Mª Jesús  González Rodado (1r Aniv.) 

Dolors Puigdollers i Joan Ruvireta   

Rosa Perarnau  

: Enric Aregall 

Teresa i Carme Camps 

Miquel Salomó i Dolors Gasó. Família Ribé Portet    

Comunitat parroquial  12h Maria Calm  

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  

 
 de juliol de 2015 

Un pla de treball per als deixebles, un pla de treball per a 
nosaltres els que escoltem l’evangeli d’avui: 

. L’Església no és per quedar-se reclosa 
el seu àmbit sinó oberta a l’exterior, proclamadora 

de la Bona Nova de paraula i amb l’acció. 
Portadors de benestar a les persones . No d’un 
benestar material, d’això ja se’n cuida el consum, sinó 
del benestar interior que dóna pau, serenor i confiança. 

els recursos que tenim, sovint limitats , però que 
ens fan més lliures. El que ens sobra ens enfarfega, el no acumular ens allibera i ens 

. L’hospitalitat oferta i viscuda és una virtut que ens consciencia 
de ser amb els altres. Hospitalitat que vol dir germanor, comunitat, comunió. 

amb el fer i el pensar de la gent, que no sempre serà igual que el 

Amb tot això, la nostra paraula i la nostra acció ha d’ajudar a les persones a ser millors 

González Rodado (1r Aniv.)  

les 8 del vespre, 

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



Vida de la parròquia  

 
 
Arrossada popular : Com altres anys la farem  entorn 
de la Festa Major. Aquest any serà el dissabte 29 
d’agost. Reserveu-vos aquesta data.  Més endavant us 
n’informarem detalladament. 
 
 

 
 
Enterraments : El dia 6 Alberto López Muñoz de 85 anys d’edat. El dia 9 Florentina 
Campeny Busquets de 88 anys.                                                                          
                                                                   Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
   
Col·lecta dissabte i diumenge darrer .......................................................291,16€ 
Full i Espurna ...............................................................................................45,24€  
 
 
 

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  
 

A propòsit de la Peregrinació a Terra Santa  
Peregrinar a Terra Santa és escoltar Jesús que 
diu als seus deixebles: “Anem a d’altres llocs, als 
pobles veïns, que  també allí vull predicar-hi; és 
per això que he vingut” (Mc 1, 38). L’encarnació 
de Jesús el va fer entrar en la història d’un 
poble, que vivia en un lloc determinat de la 
geografia, i va compartir caminades, converses, 
moments... en definitiva, va compartir la vida 
amb aquella gent. Jesús no es va quedar a casa, 
sinó que va anar amunt i  avall, va anar pertot 

arreu, portant el seu Evangeli. Per això, cada racó de Terra Santa ens parla de Jesús. 
Betlem, Natzaret, Canà, Cafarnaum, Llac de Tiberíades, Tabor, Jericó, Betània, 
Jerusalem... Tot ens parla de Jesús. Arribar a un  lloc i sentir el nom del lloc és 
recordar què hi va fer i què hi va dir Jesús allí. No un lloc desconegut, sinó un lloc del 
que hem sentit tantes vegades el nom quan se’ns ha proclamat l’Evangeli. 
 
Antoni Pérez. Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya . Maig de 2015  
 

 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 
I també amb el domini .com  


