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Benvingut estiu 
 

Fa pocs dies hem estrenat l’estiu 
metereològic i aquesta setmana 
n’hem viscut els efectes. Les altes 
temperatures d’aquest tres darrers 
dies, el foc que ha causat forts danys 
al paisatge i a la gent del sud del 
país, les revetlles de sant Joan i sant 
Pere, si encara se’n fan, el 
començament de les vacances 
escolars, les primeres remullades a la 
piscina o a la platja....  Tot són 
elements que ens fan viure aquesta 
època de l’any tan esperada i que 
podem malversar o aprofitar per al 
descans i el lleure, per compartir, 

descobrir persones i llocs nous, viure a un ritme més distés, sortir de la rutina  dels horaris i de 
les obligacions que ja havíem fet nostres i agafar empenta per a recomençar de nou després 
de vacances.  
Com a creients també podem  aprofitar o malversar aquest temps. Podem deixar de banda la 
nostra fe i oblidar-nos de la celebració  i de la pregària o bé podem viure-les més intensament. 
Fins i tot  si sortim de casa nostra podem compartir l’experiència creient amb persones que ens 
trobem pel camí o si participem en celebracions de la fe en altres llocs  que no són la nostra 
parròquia podem fixar-nos en allò que habitualment no fem i  que pot enriquir la nostra 
celebració i ajudar-nos a  aprofundir-hi.  
La lectura, la reflexió, un espai de silenci i de recés, potser, una pregària de lloança o  d’acció 
de gràcies, més pausada i contemplativa, són activitats que, per poc que puguem, hem 
d’incloure en el nostre temps d’estiu. A l’eucaristia d’avui, que és la Missa Familiar d’aquest 
mes, demanarem al Senyor que sapiguem aprofitar bé aquest temps i que ens ajudi a viure’l 
amb intensitat en família, amb els amics, en comunitat que prega i celebra la fe. En aquesta 
missa presentarem el fruit de les llavors que vam plantar el darrer dia de catequesi i que han 
esdevingut una planta que, si tot va bé i la cuidem, florirà durant l’estiu. Un bon exemple de la 
llavor de la fe que va creixent en nosaltres i que va donant fruit. Avui, per exemple, ho veiem 
amb el darrer grup de nens i nenes que aquest any fan la primera Comunió. Són la Carla, l’Èric 
i en Guillem, A ells  i als seus pares, gràcies per afegir-se els que trobem en l’eucaristia 
dominical  força i aliment per avançar com a  amics de Jesús i enhorabona per aquesta festa.  
 
  

  

 



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 29: En acció de gràcies pels 50 anys del matrimoni Domènec Tarrés Morera i Trini 

Lurdes Vallespi Florensa. Pere Baulenas, Pere Espuña, Pere Rovira, Pere Calm i Teresa 

Calm. Intenció particular. 

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

Dissabte 6: Família Barnils Domingo 

Diumenge 7: Salvador Sayós Blanch (1r Aniv.) Antonia   Calm.  

 

Vida de la parròquia 

Missa Familiar: Avui a les 11 del matí.  

Catequesi: La reunió dels catequistes per revisar el curs va ser dijous a la tarda.  

Missa a la Residència Sant Gabriel: Va ser ahir darrer dissabte de mes.  

Consell Pastoral: Tindrà la darrera reunió d’aquest curs dilluns dia 1 a 2/4 de 9 del vespre.  

 
Grups parroquials: El proper divendres 5 de juliol a les 21 h.  tindrà lloc el sopar de final de 

curs dels diversos grups i serveis de la Parròquia. 
 
Enterraments: El dia 28 Josefa Leiva Muñoz de 87 anys d’edat. El dia 29 Francisco 

Sobrevías Blanch de 88 anys.  
   Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes de Corpus per Càritas: .......................................................................      334,00€   
Donatiu per Càritas ...................................................................................................  100,00€ 
Donatius parròquia  .................................................................................................... 260,00€ 
Full i Espurna:  .....................................................................................................          43,75€ 

                                          Moltes gràcies! 

 Per a pensar  
Reconeixem  que les coses no van bé en un món on hi ha tants pagesos sense terra, 
tantes famílies sense sostre, tants treballadors sense drets, tantes persones ferides en la 
seva dignitat?  
Reconeixem que  les coses no van bé quan la terra, l’aigua, l’aire i tots els éssers de la 
creació estan sota amenaça permanent? Llavors  diguem sense por: necessitem un 
canvi i el volem . C i J n.214 pàg. 4.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

