
 
Diumenge 16 de durant l’any / B                                                   Número 447 / 22 de juliol de 2018 

 
 

 

Veniu i reposeu una mica   
 
Tots tenim necessitat de reposar una mica, de 
trobar un temps per a reflexionar, valorar, sospesar 
i refer-nos. Un temps per a veure  quin és el nostre 
rumb i com hem de redreçar-lo, si cal.   
L‘estiu, aquest temps que estem vivint pot ser 
apropiat per fer-ho. Hem acabat un curs, hem 
tancat un període d’activitats i ara és l’hora de 
revisar-ho i veure què hi ha mancat, en què ens 
hem  equivocat i què hem encertat en el nostre 

actuar de cada dia. 
I en el camp de la fe, en el nostre camí com a creients també. Molta gent  aprofita les vacances 
o una altra setmana de l’any per parar-se a reflexionar i pregar, per buscar un espai de recés o 
d’exercicis espirituals, per deixar entrar una mica més en el nostre interior la Paraula de Déu, 
per fer pregària més intensa i portar a terme una escolta més atenta del que Déu ens demana, 
per renovar els propòsits que volem fer realitat en endavant.  
Veniu i reposeu una mica, diu Jesús als deixebles... Fem-ho! Acostem-nos i reposem al seu 
costat.  
 

 

Intencions de misses 

 

Dissabte 21: Pere Argemí Garriga . Francesc Boix i Concepció Montmany 

Diumenge 22 : Maria Calm i Presseguer  

Dijous 26: Tomàs Lloret i Anna Roca  

Divendres 27: Família Toran Aguilar 

Dissabte 28: Dominga Coll Cruells 

Diumenge 29: Família Barnils Domingo  

 

 

 



 

Tinguem en compte...  

 

Horari misses: Dilluns Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre. Dimarts, 

dimecres i divendres missa a les 8 del vespre. Dijous a les 8 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. 

 

Vida de la parròquia 

Sortida d’estiu: Podeu apuntar-vos ja si voleu fer aquesta sortida el dijous dia 23 d’agost 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. 
 

Setembre  
 
 
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.  
  
 
 

Capella de Sant Antoni: Els dimecres rosari i pregària a les 4 de la tarda.  
 
Enterrament: El dia 15 Pau Abella Castillo  de 72 anys.   
                                                                 Que descansi en la Pau del Senyor!   
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   57,68€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 338,69€ 
Donatius ................................................................100,00 + 50,00+ 80,00.............. 230,00€                                                           

                                                       Moltes gràcies!  

 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
 
Nomenaments: El dia 13 de juliol del Sr. Bisbe va signar el nomenament de Mn. Jaume 

Casamitjana  i Vilaseca rector de les parròquies de Sant Martí de Centelles i Sant Pere de 
Bertí i Mn. Andrey Castrillón Madrid i Mn. José Luís Salas Barriga vicaris de les mateixes 
parròquies.  
 

 
Per a pensar 
Jo havia demanat a Déu companyia  a fi de no viure sol i Ell m’ha donat un cor  a fi que pugui 
estimar tots els meus germans.  
Text anònim  

 

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