
 
Diumenge 14 de durant l’any / A                                                     Número 393 / 9 de juliol de  2017 

 

Posar-nos a to per a la missa 

 
A partir de l’escrit de la setmana passada i de la 
possibilitat de celebrar una única missa el diumenge, algú 
suggeria : “Ara seria l’hora d’encetar una pràctica de 
preparació conjunta de la missa” I ho explicava: “Trobar-
nos una  estona abans a l’església i llegir  les lectures, 
totes o  alguna, que es proclamaran a la missa,  
comentar-les si cal, aportar alguna pregària i  assajar els 
cants”.  
No estaria malament, oi? Però, som capaços de fer-ho?  
A algú no li semblaria una pèrdua de temps? Hi ha qui ho 
creu necessari, potser oportú. Crec que faria  molt bé a la 
celebració de l’eucaristia i ens faria molt bé a nosaltres, 
però tirar-ho endavant no pot recaure només en una 
persona, hauria de ser un compromís comunitari i  amb 
implicació personal de tots els que acudeixin una estona 
abans a l’església. Tampoc pot ser flor d’estiu: encetar-ho 
amb il·lusió i deixar que es vagi apagant quan ens en 
cansem. Penseu-hi! Potser és demanar massa, però crec 
que és una idea a tenir en compte. Tant de bo fóssim 
capaços de portar-la a terme!  
 

 

 

Intencions de misses 

Dissabte 8: Comunitat parroquial 

Diumenge 9: 10 h. Enric Aregall. 12 h Pilar Nerija 

Dilluns 10: Assumpció Buscà Morera   

Dimarts 11: Humberto Gispert i Mª Josefa Arañó 

Dissabte 15: Família Ribé Portet 

Diumenge 16: 10 h. Mercè Julià (1r Aniv.) 12 h Carme Canosa    

 

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 
 
Primera comunió: Avui a la missa de 12 la celebra en Miquel Suriñach Mondelo. Felicitats!  
 
Consell Pastoral:  En la darrera reunió de curs, dilluns passat: 

 Va revisar els últims actes portats a terme a  la parròquia: Portes obertes al Centre 
Parroquial, Sopar de grups...  

 Va confirmar dues activitats d’estiu: Sortida  d’estiu a Girona  el dia 17 d’agost i 
Dinar de Germanor el dissabte dia 2 de setembre. 

 Va donar el vist-i-plau al curs de Formació d’Adults que s’impartirà a partir de 
l’octubre.  

 Va preveure el relleu de les persones que acaben el seu temps de representació 
al Consell.  

Horari de misses del diumenge: Diumenge passat es va repartir l’enquesta per saber la 

vostra opinió sobre el possible canvi d’horari. Es van recollir 66 respostes. Avui hi tornem pels 
que no van poder respondre-la el dia passat. Els que ja ho vau fer, si us plau, no repetiu. No 
tindria validesa el recull. Gràcies. Diumenge vinent us direm el resultat i a partir d’aquí 
prendrem una decisió.   
 
Enterrament: El dia 6 Lluís Mundó i Rovira de 92 anys d’edat.  

                             Que descansi en la Pau del Senyor! 
Proclama matrimonial: Preparen el seu matrimoni en Miquel Àngel Pérez Hinojosa fill de 

Pascual  i Rosario, nascut a Vic i veí de Tona amb Verònica Pérez Sancliment, filla de 
Francisco i Mª del Carmen, nascuda a Vic i veïna de Centelles.  
 
Càritas  Parroquial i Escola Sagrats Cors: Un grup d’alumnes d’ESO de l’escola Sagrats 
Cors  han volgut compartir amb Càritas  els beneficis obtinguts de les activitats que varen fer 
a Emprenedoria, aportant la quantitat de 100 euros. És una bona manera de formar-se en la 
solidaritat. Els hi ho agraïm.    
 
Sortida d’Estiu: Serà a Girona el dijous 17 d’agost, amb l’objectiu principal de conèixer de 

prop el Tapís de la Creació de la Catedral de Girona.  Us donarem més informació.  
 
Curset de patrística: Serà el tema del curs de Formació d’adults  a càrrec del Dr. Joan Torra, 

els primers dimecres hàbils de cada mes. Ens farà bé conèixer els textos dels Pares dels 
primers segles de l'Església : Sant Ireneu, Sant Agustí...   

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

Campanya Vull ser Amic del Centre.   Ho necessitem. 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. Gràcies.  

 
Col·lecta de la setmana passada  ................................................................................371,13€                         
Full i Espurna:................................................................................................................. 56,55€ 
Donatiu Càritas .............................................................................................................100,00€ 

                                                                                               Moltes  gracies! 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
Bateig: Queralt Cestero Casanovas filla de Jordi i Eva. Benvinguda a la comunitat! 

 

 Per pensar  
Generositat: Allò que surt de nosaltres que fa que els altres visquin millor.  
J.M.E.   

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

