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Per què busquem el Senyor? 
 

 
 
Vosaltres no em busqueu pels senyals prodigiosos que heu vist, sinó perquè heu menjat tant 
de pa com heu volgut.  
Amb  aquest retret  Jesús fa avinent als que el segueixen que darrera d’aquest seguiment hi ha 
un interès personal, busquen treure profit material d’estar amb ell I no s’adonen  del do profund 
que hi ha en la seva presència, de l’aliment que  els aporta la seva paraula i de la vida que els 
dóna.  
I nosaltres? Quin és l’ interès del nostre seguiment de Jesús, el busquem... per què?  La nostra 
fe és sincera, lliure de tot interès material que busca el benestar personal més que altra cosa, o 
bé som capaços de fer nostra la petició del Parenostre: Faci’s la vostra voluntat ?  
Cal que creixem en la vivència de la fe i la pregària com un regal rebut i, tot i que ens fa viure 
d’una altra manera, no deixem que res la hipotequi ni sigui viscuda només de forma 
interessada.  
 

 

Intencions de misses 

 

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

Diumenge 12: Joan Puigdollers Vall·llovera (10è Aniv.).  Llorenç Vilaró  

  

 



Tinguem en compte...  

Horari misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte Celebració 

de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: Aquesta setmana no hi ha despatx.  

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. 
 
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. 
 
Enterraments: El dia 30 Luciano Albareda Canudas de 58 anys d’edat. El dia 31 Jaume 

Carreras Muntada  de 56 anys.  
                                                                 Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   53,98€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 275,80€ 

                                                                  
                                                       Moltes gràcies!  

Per a pensar 
 
El patiment és el que ha forjat les persones més fortes; els caràcters més sòlids estan plens 
de cicatrius. 
Khalil Gibran    

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

       
       

       

http://www.parroquiadecentelles.cat/
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