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I no hi pogué fer cap miracle
Era a casa seva, al seu poble, amb la seva parentela ... i no hi pogué fer cap miracle. I
encara més: el sorprenia que no volguessin creure. Als més propers a Jesús, els costa de
deixar-se tocar per Ell. Estan tan instal·lats en la seva mirada que no arriben a copsar el
misteri que Jesús els mostra.
I és que, a vegades, els creients de tota la vida, ens fem la fe a la nostra mida i no deixem
que Déu ens sorprengui. Ens fem tan nostre Jesús que ens costa acollir la seva iniciativa.
En tenim prou amb el compliment estricte i ens oblidem de servar l’actitud amb que ens
acostem a Ell.

Tinguem en compte...
Horari misses: Dilluns, dimarts, dimecres a les 8 del vespre. Dijous a les 8 matí. Divendres
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 7: Comunitat parroquial
Diumenge 8: Esteban Martínez Ramal. Josep M. Relats Ruaix. Antònia Calm
Dimecres 11: Ànimes
Dissabte 14: Família Ribé Portet
Diumenge15: Enric Aregall. Carme Canosa.

Vida de la parròquia
Creu processional: Podem ja gaudir de la creu processional restaurada que torna a presidir
les nostres celebracions 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. El preu és de 15 € + el dinar que
podeu escollir. Places limitades. Ja us podeu inscriure a la Parròquia.
Dinar de Germanor . Arrossada: Aquest any serà el dissabte dia 8 de setembre, festa de la
Mare de Déu del Socós. Guardeu-vos aquesta data.
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.
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,
Defunció: Aquesta setmana ha mort a Barcelona la Rosa Camprodon i Vidal. La recordarem
a l’eucaristia cada dia d’aquesta setmana.
Que descansi en la Pau del Senyor!
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:......................................................................................................... 66,73€
Col·lecta ................................................................................................................. 356,54€
Donatiu per Càritas ................................................................................................. 60,00€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Els bisbes de Catalunya, reunits a Salardú (Val d’Aran) han tingut notícia de l'apropament
d'alguns antics membres del govern de la Generalitat, l’anterior presidenta del Parlament i
altres dirigents socials a Centres penitenciaris ubicats en territori català. Celebren l'aplicació
d'aquesta mesura legal i humanitària que, sens dubte, afavorirà el contacte amb les famílies
d'aquests detinguts en presó preventiva. Així mateix, els bisbes desitgen que es continuï
donant passos per part de tots els agents polítics i socials per tal que, com ja han manifestat
repetidament, es pugui trobar una solució a l'actual situació que sigui justa i acceptable per a
tothom, amb un gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú.
I conviden novament els cristians a pregar i ser constructors de pau i apòstols de reconciliació
enmig de la societat catalana.

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

