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Salm 34  
 
 
Beneiré el Senyor en tot moment, 
tindré sempre als llavis la  seva lloança.  
La meva ànima  es gloria en el Senyor; 
se n’alegraran els humils quan ho sentin. 
Tots amb mi glorifiqueu el Senyor, 
exalcem plegats el seu nom. 
 
He cercat el Senyor i ell m’ha respost,  
m’ha alliberat  de l’angoixa que tenia. 
Alceu vers ell la mirada i us omplirà de llum,  
i no haureu d’abaixar els ulls, avergonyits. 
El Senyor escolta  el pobre que l’invoca,  
i el salva de tots els perills.  
Acampa l’àngel el Senyor  
entorn dels seus fidels i els allibera. 
 
Tasteu i veureu que n’és de bo, el Senyor;  
feliç l’home que s’hi refugia.   

 

Intencions de misses 

 

Dissabte 28: Dominga Coll Cruells 

Diumenge 29: Família Barnils Domingo  

Dilluns 30: Família Gispert Arañó. Pere Rovira Cullell 

Dimarts 31: Antònia Molist  (11è Aniv.) 

Divendres 3: Família Ribé Portet  

Diumenge 5: Família Sallent Costa en acció de gràcies. Antònia Calm  

 



Tinguem en compte...  

 

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

matí. Dissabte Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 

11 del matí.  

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

Càritas parroquial: El Centre de Distribució d’Aliments tornarà a obrir al setembre. 

 

Vida de la parròquia 

 

Sortida d’estiu: Encara hi ha places per 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 24 Maria Prat Molist de 99 anys.   

                                                                 Que descansi en la Pau del Senyor!   
 
Full i Espurna:...........................................................................................................  60,83€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 312,58€ 
Donatius ......................................................................................100,00 + 30,00     130,00€                                                           

                                                       Moltes gràcies!  

 

 
Per a pensar 
Brots de vida  
 

El món  que se’ns mostra  als telenotícies i a les xarxes socials  és més un escenari de 
decepcions que no pas una alenada de coratge. On provocar i trobar brots  de vida? Aquesta 
ha de ser la preocupació i la voluntat de posar-nos a fer deures cada dia. N’hi ha molts que ja 
ho fan .  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.  
 
Presentació del llibre  Brots de vida   

 

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