
Diumenge XVII de durant l’any
 
El pa de vida    

Seran uns diumenges per a aprofundir en el significat profund que té per a un batejat 
la participació en l’assemblea dominical.  
De moment quedem-nos amb el gestos que donen inici a la narració: 
. la mirada de Jesús que s’adona de la gentada que té al davant i de l
d’alimentar-la. 
. la col·laboració més o menys decidida dels deixebles
. l’aportació del noi que té cinc pans d’ordi i dos peixos
. l’acció de Jesús que els fa arribar a tothom i 
. l’admiració de la gent per Jesús.
 
Intencions de misses 

Dissabte 25 : Família Dorca Serra    

Diumenge 26 : 10h Família Torán Aguilar. 12h 

Ruvireta   
Dilluns 27: Esposos Joan Planas i Aurora 

Dimarts 28 : Alberto López Muñoz

Divendres 31:  Família Cebollero Barfaluy

Dissabte 1 : Família Dorca Serra 

Diumenge 2 : 10h Comunitat Parroquial

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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Durant cinc diumenges llegirem l’evangeli de Joan, fent 
un parèntesi en el de Marc. És per introduir
la multiplicació dels pans i, a continuació
el pa de vida que serveix a Jesús per parlar 
d’Ell mateix, pa viu baixat del cel, l’Eucaristia per 
nosaltres. 
Serà doncs una bona ocasió per a parlar d
les eucaristies que celebrem i de com les celebrem. 
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Vida de la parròquia  

Sala – Museu de l’església parroquial de Santa Colo ma de Centelles 
Tal com us anunciàvem a l’Espurna 252 del 
26 d’octubre de 2014 i a la del diumenge 
següent hem estat treballant tot aquest temps 
per condicionar un espai al trifori de l’església 
parroquial per guardar-hi les peces d’art i 
elements litúrgics seleccionats que són 
patrimoni de la parròquia i que un cop 
documentats i exposats puguin ser visitables i 
esdevinguin una mostra del llegat que ens 
han deixat els que han anat al davant nostre. 
Al mateix temps que serveixi per a mostrar als 
més joves objectes litúrgics i religiosos en 

desús però que havien format part de l’entorn més proper fins no fa massa anys.  
Ara estem acabant aquest treball i pensem inaugurar la Sala - Museu el proper dia 15 
d’agost, festa de l’Assumpció de la Mare de Déu, a les 7 de la tarda. Tots hi sou 
convidats.  
 
Arrossada popular : Aquest any serà el dissabte 29 d’agost. Reserveu-vos aquesta 
data.    
 
 
Enterraments : El dia 21 Concepció Mata i Albanell de 81 anys d’edat.   El  dia 23 Pere 
Argemí i Garriga de 78 anys.                                                                      
                                                                   Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................310,21€ 
Full i Espurna .......................................................................................................50,43€  
Donatiu ................................................................................................................  50,00€  
 
                                                                                  Moltes gràcies! 
                                                                                                 
Per a pensar  
 
La mort de Sor Genoveva  
 
Va ser la setmana passada. Sor Genoveva, una germana Filla de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül, que va fer de la seva vida servei als pobres, als expulsats als marges, 
als que ho havien perdut tot, als oblidats, als descartats, als “ningú per ningú”, als 
vençuts.  
Sor Genoveva perdonava perquè estimava. 
Per a moltes persones en situació sense llar, devastades i perdudes per les drogues, 
oblidades a la presó o morint de sida/VIH quan aquesta malaltia era sinònim de por i 
mort...Sor Genoveva ha estat la mare que estima incondicionalment, la que perdona 
incondicionalment, la llar on tornar, l’arbre on reposar, la font on beure. 
Sor Genoveva mirava endins des de l’esperança, des de la bondat”. La seva mirada 
t’acollia des del primer segon, reconeixent la teva dignitat profunda, perquè descobria 
en l’altre el Déu de Jesús de Natzaret. 
Sor Genoveva era Evangeli fet vida. No se’ns ha apagat una llum. Ens l’ha llegat.  
E.S.P. 

 
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 

I també amb el domini .com  


