
Diumenge XVI de durant l’any
 

 
  
Intencions de misses 

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

Diumenge 19 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Maria Calm 

Dilluns 20: Esposos Dolors 

Dimarts 21 : Jaume Vila Soler  (13è Aniv.)

Dimecres 22 : Alberto López Muñoz

Divendres 24:  Ànimes  

Dissabte 18 : Família Dorca Serra 

Diumenge 26 : 10h Família Torán Aguilar.

Ruvireta   

 

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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Veniu i reposeu   
Diumenge passat Jesús enviava els dotze amb unes 
recomanacions que fèiem nostres.  
Avui tornen i expliquen a Jesús com els ha anat. 
I Jesús els convida a reposar una mica.  
És la frescor del compartir, de l’acollir la proposta i de 
valorar com ha anat l’experiència, com n’han fet vida de tot 
el que els ha passat. I ho volen compartir amb Jesús. I ell 
els ofereix fer-ho buscant el recer, la tranquil·litat, un lloc 
despoblat.  
L’acció que demana la contemplació. L’activitat que 
necessita un temps de repòs per refer les forces i seguir 
treballant, la pregària que acompanya l’acció. La proximitat 
de Jesús que és aliment i vida. 
I tot seguit, tornant a estar amb la gent, acollint, escoltant, 
instruint, ajudant a viure.  
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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. 
 
 

 
 
Enterrament : El dia 14 Albert Salvans Molist de 87 anys d’edat.                                                                          
                                                                   Que descansi en la Pau del Senyor!   
 
   
Col·lecta dissabte i diumenge darrer ...............................................................310,59€ 
Full i Espurna .......................................................................................................45,91€  
Donatiu ................................................................................................................  70,00€  
 
Càritas Parroquial : Donatiu de Café la Violeta ....................................................80,13€  
 
                                                                                  Moltes gràcies! 
 

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  
 
Fragment final del Discurs del papa a los Movimient os Populares a Bolívia 
11/07/2015  

Para finalizar, quisiera decirles nuevamente: el futuro de la humanidad no está 
únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. 
Está fundamentalmente en manos de los Pueblos; en su capacidad de organizar y 
también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio. 
Los acompaño. Y cada uno Digamos juntos desde el corazón: ninguna familia sin 
vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo 
sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin 
posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez.  

Sigan con su lucha y, por favor, cuiden mucho a la Madre Tierra. Rezo por ustedes, 
rezo con ustedes y quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los acompañe y los 
bendiga, que los colme de su amor y los defienda en el camino dándoles 
abundantemente esa fuerza que nos mantiene en pie: esa fuerza es la esperanza, y 
una cosa importante la esperanza que no defrauda, gracias. 

Y, por favor, les pido que recen por mí. Y si alguno de ustedes no puede rezar, con 
todo respeto, les pido que me piense bien y me mande buena onda. 

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


