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S’ha de dir Joan  

  
És l’afirmació convençuda de la mare i el pare del Baptista fruit del que l’àngel anunciava a 
Zacaries: La teva muller Elisabet et donarà un fill, i li posaràs el nom  de Joan. Serà gran als 
ulls del Senyor ( Lc 1, 15). Sí, Joan significa “a qui Déu manifesta el seu favor” i Joan al llarg 

de la vida farà honor al seu nom. Poc a poc s’anirà responent  la pregunta que la gent es 
feia:  Què serà d’aquest noi?  En el silenci i l’austeritat del desert, esdevé un gran profeta.   
Porta la gent a Jesús, els mostra Jesús i,mentre ell es fa petit, dóna tot el protagonisme a 
Jesús: Convé que Ell creixi i jo minvi, deia. 

Com ell, els cristians avui hauríem de mostrar Jesús a la gent, discernir el camí que ens hi 
acosta i fer-nos petits, deixar que  el Senyor teixeixi i condueixi la nostra vida. Ho diem sovint 
a la catequesi i a les misses familiars com la d’avui en la qual hi combrega per primera 
vegada l’Aroa. Que sigui sempre amiga de Jesús i que  en ella i en tots el Senyor manifesti el 
seu favor. Enhorabona!  
 

Tinguem en compte...  

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i  divendres a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del 

matí. Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: Els dimarts de les 6 a 2/4 de 8 del vespre.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 



Intencions de misses 

Dissabte 23: Xavier i Josep Canamasas Oliva. Esposos Giol Mas. Dominga Coll Cruells 

Diumenge 24: Joan Puigdollers Vall·llovera  

Dimarts 26: Família Torán Aguilar  

Divendres 29: Pere Rovira Cullell  

Dissabte 30: Pere Espuña Font 

Diumenge 1: Pere Marcé  

 

Vida de la parròquia 

 
Consell Pastoral: Dilluns a 2/4 de 9 del vespre tindrà lloc l’última reunió d’aquest curs. 
  
Càritas parroquial: Dimecres  dia 27 a les 6 de la tarda, reunió de l’equip.  
 
Sopar de grups: Farem el sopar dels grups parroquials divendres vinent dia 29 de juny a  2/4 

de 9 del vespre, després de la missa. Cal que us coordineu amb el/la responsable del vostre 
grup.  
 
Comunió als malalts i els que no poden venir a l’església:  Els qui vulguin rebre la 

comunió a casa, només cal que  avisin trucant al 938 811 032 o bé parlant amb el rector. La 
parròquia ofereix aquest servei, 
 
51è pelegrinatge a Lourdes: Dimecres van tornar els qui hi ha participat aquest any i el 
divendres  vam donar gràcies a Déu en l’eucaristia de les 8 del vespre.  
 
Pastoral de la salut: Hem fet la reunió de tot l’equip  dimecres passat a 2/4 de 9 del vespre.  
 
Bateig: Adrià Trigo i Boleda,fill de Xavier i Aina. Han estat padrins en Fernando Trigo  i la 

Joana Rodríguez.                               Benvingut a la comunitat parroquial ! 
 
Missa a la Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent  dia 30 de juny a les 5 de la tarda.     
 
Capella de Sant Antoni: Cada dimecres rosari i pregària a les 4 de la tarda.  
 
Capella del Socós: Aquest mes Rosari i Mes del Sagrat Cor cada dia a les 7 de la tarda. 
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   60,03€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 330,16€ 

                                             Moltes gràcies!  
 
 
Sant Pere de Bertí: Diumenge vinent dia 1 de juliol a les 6 de la tarda missa presidida pel Sr. 

Bisbe en motiu de la festa patronal. A la sortida  refrigeri ofert per l’Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja.      

 
Per a pensar 
 
Si ets ric però no ets generós, és com si no tinguessis res.  
Proverbi africà 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

