
 
Diumenge 12 de durant l’any / A                                                     Número 391 / 25 de juny de  2017 

 

 
Encara sobre l’Eucaristia i la comunitat 

 
 
El diumenge, la participació en l’Eucaristia té una importància especial. Aquest dia, així com 
el dissabte jueu, s’ofereix com a dia de guariment de les relacions de l’ésser humà amb Déu, 
amb si mateix, amb els altres, amb el món ... Així, el dia de repòs, el centre del qual és 
l’Eucaristia, vessa la seva llum sobre la setmana sencera i ens motiva a incorporar-hi la 
protecció de la natura i dels pobres. Núm. 237 de Laudato si del Papa Francesc) . 
 
La missa és el centre del diumenge, és veritable signe i realització sacramental de la comunió 
eclesial, és forjadora de comunitat  com diu sant Ignasi d’Antioquia. L’Eucaristia és el 
sagrament de la unitat, d’una unitat que ve donada  pel mateix sagrament, no 
automàticament ni externa sinó per la fe i el compromís de conversió, de voler ser una sola 
comunitat cristiana. Tot i que hi hagi més d’una missa, l’Eucaristia ens ajuda  a crear 
comunitat. 
 
 

 

Intencions de misses 

Dissabte 24: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca 

Diumenge 25: 10 h. Joan Puigdollers. Carme Cabré Besora. 12 h Xavier Canamasas (1r 

Aniv.) i  Maria Oliva.    

Dilluns 26: Família Toran Aguilar  

Dimarts 27: En acció de gràcies  pel 50è Pelegrinatge a Lurdes.    

Divendres 30: Pere Baulenas 

Dissabte 1: Pere Espuña Font 

Diumenge 2: 10 h. Pere Calm Preseguer. 12 h Pilar Nerija.    

 



Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del vespre. 

Dijous a les 8 del matí. Diumenge missa a les 10 i a les 12.  
Despatx parroquial:Dimarts de 6 a 2/4 de 8 del vespre. 
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 

Vida de la parròquia 
 
Missa Familiar: Avui diumenge a les 12 del migdia. Porteu la planta que ha nascut de les 

llavors repartides a la trobada del mes passat.  
 
 
Sopar de grups: Divendres 30 de juny a partir de 2/4 de 9. A les 8, si voleu, ens trobem a la 

missa per celebrar-ho i donar gràcies. Animeu-vos.   
 
Bateig: Martí Collell Llavina, fill de Marc  i Cristina. Van ser padrins Josep Llavina i Conxita  

Alier.       
                                                                      Benvingut a la comunitat parroquial! 
 
Enterraments: El dia 18 Gema Gamo Ayza de 60 anys d’edat. El dia 19 Antonia Martínez 

Campayo de 52 anys. El dia 24  Antonio Díaz Asensio de 83 anys d’edat. 
 

Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Càritas Parroquial La reunió de l’equip va ser dilluns passat dia 19 de juny.  
 
Capella del Socós a les 7 de la tarda Rosari i Mes del Sagrat Cor fins divendres. 

 
 

Vull ser AMIC DEL CENTRE: Animeu-vos a participar en la 

Campanya Vull ser Amic del Centre.   Podeu fer arribar el 
vostre donatiu a la parròquia o  ingressar-lo en un dels 
comptes de la Parròquia i desgravar-vos el que us 
correspongui  en la declaració de l’IRPF, demanant el certificat 
a la Parròquia.  Moltes gràcies  
 
 

 
Col·lecta de Corpus per  Càritas  ................................................................................412,86€                         
Full i Espurna:................................................................................................................. 53,21€ 
Donatiu del Bar La Violeta a Càritas............................................................................. 87,14€ 
                                                                                               Moltes  gracies! 
 
Sant Pere de Bertí 

Diumenge vinent 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 pensar  
Hi ha moltes persones  que poden fer  coses importants, però n’hi  ha poques  que estiguin 
disposades a fer les coses petites. 
 
Santa Teresa de Calcuta   

 
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

