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                      Des de Càritas per pensar-hi 

 
Un dia com avui que sabeu que els vostres donatius aniran a 
Càritas voldríem fer-vos arribar unes quantes dades que 
serveixin per reflexionar i sobretot per tenir un coneixement 
més real del que ens envolta. 
Des de Càritas donem suport a moltes famílies de diverses 
maneres, una d’elles són els aliments que entreguem perquè 
aquesta és una de les necessitats més bàsiques i 
indispensables. Actualment reben mensualment aquesta ajuda 
84 famílies, és a dir 191 persones totes elles en situacions 

molt precàries: sense ingressos, amb subsidis i pensions 
mínimes o amb sous baixos els que tenen la sort de treballar. 
Una dada rellevant és que el 24% d’aquestes persones són 
nens que en reben les conseqüències sense poder-hi fer res. 
Però una altra dada que a nosaltres ens fa pensar és que el 
40% són persones soles sovint grans i sense salut que 

pateixen, a més de la precarietat que suposa no tenir recursos, 
la solitud. 
Només una última constatació, algunes d’aquestes persones 
soles viuen en una habitació perquè no es poden permetre res 

més. Altres famílies paguen lloguers abusius de més de 600 euros, famílies amb nens amb 
sous d’entre 900 i 1.100 euros, més llum, aigua, etc. Què els queda per viure tot i tenir 
feina?Tot això a Centelles, al nostre entorn i explicat en quatre ratlles, conscients que hi ha 
molt més a dir i a conèixer. Els vostres donatius aniran directament a pal·liar, que no a 
solucionar (què més voldríem!) aquesta situació. De tot cor: gràcies! 
Altres serveis de Càritas: Aquest curs el servei de Reforç Escolar de Càritas ha gaudit de 25 
voluntàries i voluntaris que amb  il·lusió, compromís i respecte han pogut atendre a 26 
alumnes, en grup reduït o individualment. Aquest servei s’ha portat a terme al mateix Centre 
escolar de cada alumne, una hora setmanal al final de la jornada escolar al llarg de tot el curs. 
També 3 noies han dedicat una hora setmanal el servei de voluntariat a la Residència Sant 

Gabriel i n’estan molt satisfetes, elles, les persones ateses i les responsables de la Residència. 
El divendres 31 de maig, es va celebrar l’acte de cloenda d’aquetes activitats. Es va passar un 
vídeo de l’activitat del curs i es va fer entrega d’un certificat als voluntaris, per la tasca feta. Es 
va acabar amb un berenar per a tots els assistents: alumnes, famílies, voluntaris, representants 
de les diferents escoles, serveis socials i Càritas.  
Tot això us ho expliquem  en motiu del Corpus, el dia de la Caritat per excel·lència, en que 
l’eucaristia hi té un relleu especial. En ella, avui fan la primera comunió l’Àgata, l’Àlex i en Jan. 
Una cordial felicitació a ells, als seus pares i familiars: que els acompanyin cada diumenge a la 
celebració de l’eucaristia.   

  



Tinguem en compte...  

 

Horari de misses: Aquesta setmana dilluns,dimarts, dimecres  i divendres a les 8 del vespre.. 

Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre . Diumenge missa a les 11 del matí. 

Despatx parroquial: Dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

Intencions de misses 

 

Dissabte 22: Esposos Giol Mas 

Diumenge 23: Xavier Canamasas Oliva i Josep Canamasas Oliva. Joan Puigdollers. Maria  

Calm.  

Dimecres 26: Família Torán Aguilar  

Dissabte 29: Pere Baulenas, Pere Espuña, Pere Rovira, Pere Calm i Teresa Calm.  

Diumenge 30: Esposos Maria Lurdes Roca i Joan Vall·llovera   

 

Vida de la parròquia 

Càritas: Avui diumenge és la festa de Corpus i com cada any la col·lecta de la missa anirà a 

favor de Càritas. Penseu-hi! 

Mans Unides: El proper dijous dia 27 a les 6 de la tarda tindrà lloc la reunió del voluntariat de 
Mans Unides. Està oberta a tothom que vulgui conèixer com treballem, o estigui interessat en 
ajudar-nos. 
 
Grups parroquials: El divendres 5 de juliol a les 21 h.  tindrà lloc el sopar de final de curs 

dels diversos grups i serveis de la Parròquia. 
 
Bateig: Emma Ponce Nández, filla de Sergio i Anna. Van ser padrins Javi POnce i Cristina 

Nández.  
   Benvinguda a la comunitat parroquial! 
  
Enterrament: El dia 17 Ramon Bou Monràs  de 79 anys d’edat.  

   Que descansi en la Pau del Senyor!                                  
 

Capella del Socós: Durant el mes de juny cada dia a les 19h Rosari i Mes del Sagrat Cor.  
 
Col·lectes: .................................................................................................................. 274,41€   
Full i Espurna:  .....................................................................................................        44,69€ 

                                          Moltes gràcies! 
                                     

Per a pensar  
 
Si  el Senyor és generós, nosaltres també ho hem de ser.    

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

