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Un cant a la vida
Les lectures d’avui són un cant a la vida. Déu vol que l’home visqui ens diu la
primera lectura i la segona ens convida a viure compartint el que tenim i som, tant
materialment com espiritual, de manera que s’aconsegueixi major igualtat, sense
que a ningú li sobri allò que manca a d’altres. I a l’evangeli Jesús acull la pregària
dels qui se li apropen, els dóna la salut i retorna a la vida. I, sobretot, lloa la seva
fe. La mateixa que ha portat als pares de l’Aniol, l’Eva, la Laia Andrea i el Martí a
acompanyar els seus fills a l’Eucaristia. Avui ells celebren la Primera Comunió i
tota la parròquia n’està contenta i en dóna gràcies a Déu, demanant-li que aquesta
fe creixi en ells cada dia. Enhorabona a tots!

Tinguem en compte...
Horari misses: Aquesta setmana dilluns, dimecres i divendres a les 8 del vespre. Dijous a
les 8 matí. Dimarts celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre. 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 30: Pere Espuña Font
Diumenge 1: Pere Marcé
Divendres 6: Tomàs Lloret i Anna Roca. Antonio Rufas Cebollero
Dissabte 7: Comunitat parroquial
Diumenge 8: Josep M. Relats Ruaix. Antònia Calm

Vida de la parròquia
Creu restaurada: Podem ja gaudir de la creu processional restaurada. A partir d’avui torna a
presidir les nostres celebracions Ens alegrem del canvi que ha experimentat i agraïm a tots
els que ens heu ofert la vostra ajuda i els que ho pugueu fer per tal de sufragar el seu cost
1.179,75 €. A tots moltes gràcies.
Sortida d’estiu: Guardeu a la vostra agenda el dijous dia 23 d’agost per fer la Sortida d’estiu.
Aquest any a Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). Visitarem el Museu i l’església, que és un
altre museu, i a la tarda anirem a les Fonts del Cardener. A partir de la setmana vinent
sabreu el preu i l’horari i podreu començar a reservar la vostra plaça.
Formació permanent: Per al curs vinent la Parròquia ofereix L’Ètica de la vida quotidiana:
una mirada des de la fe, a càrrec d’Ester Busquets. Habiltualment el primer dimecres hàbil de
cada mes, d’octubre a juny.
Consell Pastoral: En la darrera reunió de curs va fer una valoració del treball dels diferents
grups parroquials i va perfilar el Sopar de grups del dia 29.
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,
Enterraments: El dia 28 Maria Arumí i Anfruns de 97 anys d’edat. El dia 30 Josefa Redondo
Gómez de 92 anys.
Que decansin en la pau del Senyor!
Capella de Sant Antoni: Cada dimecres rosari i pregària a les 4 de la tarda.
Centre Parroquial: Concert d’estiu, dissabte dia 14 de juliol a les 7 del vespre, a càrrec dels
Catatxecs: Nil Petrivalský - violí, clarinet i cant; Arnau Petrivalský - violí i piano; Bernat
Petrivalský - violoncel i guitarra i Cecília Valls - piano i cant,
Full i Espurna:......................................................................................................... 48,07€
Col·lecta ................................................................................................................. 240,07€
Donatius......................................................100 + 100 + 100 + 115€ ..................... 415,00€
Moltes gràcies!
Sant Pere de Bertí: Avui 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
La mirada és el llenguatge del cor.
William Shakespeare

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

