
 
Diumenge XIV durant l’any / C                                                          Número 497 / 7 de juliol de 2019 

 

 
 

 

 
 

Gràcies a tots! 
 

Diumenge passat vam celebrar la primera comunió del darrer grup de nenes i nens d’aquest 
any. I avui hem de dir a tots: Gràcies.  
Gràcies a ells i les seves famílies perquè han compartit amb tota la comunitat la celebració de 
la Comunió d’un dels seus fills, com no podia ser d’altra manera. Gràcies als pares i mares que 
han preparat cada celebració abans de portar-la a terme. Gràcies a tots els habituals de la 
celebració dominical per haver-vos afegit a la joia que ells sentien en aquest dia especial. 
Gràcies als pares, germans, tiets i família que  han participat activament en les celebracions  
proclamant les lectures o amb les pregàries. Gràcies al grup de guitarres i orgue que han 
aportat a les celebracions de tots aquests dies un to festiu i alegre que  les famílies i la 
comunitat agraeix. Gràcies els que no hi són habitualment per l’esforç que han fet per seguir les 
celebracions. Gràcies a les catequistes i totes les persones que han ajudat. I gràcies, sobretot,  
al Senyor per  aquest do de l’Eucaristia, el nostre aliment de vida i força per seguir caminant. 
Ara continuarem  celebrant l’eucaristia dominical en la normalitat de l’estiu, acollint aquelles 
persones que  s’hi fan presents només aquests mesos, trobant-hi a faltar els de la nostra 
comunitat que faran uns dies de vacances i gaudint  sempre de la Paraula que podem 
assaborir millor en el descans i el lleure. A tots gràcies i bon estiu! 

  



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 6: Família Barnils Domingo 

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

Dilluns 8: Tomàs Lloret i Anna Roca  

Dissabte 13: Família Gispert Arañó 

Diumenge 14: Enric Aregall Estabanell. Anna Gueldos Soriano  

 

Vida de la parròquia 

Enterrament: El dia 3  Josep Soler i Puig de 78 anys d’edat. 
   Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Centre Parroquial: Cinema de valors, avui diumenge a les 7 de la tarda  El mejor verano de 
mi vida, film dirigit per Dani de la Orden.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Col·lectes : ................................................................................................................. 268,93 €   
Donatiu parròquia  .................................................................................................... 300,00 € 
Full i Espurna:  .....................................................................................................        44,98 € 

                                          Moltes gràcies! 

 Per a pensar  
“Sóc responsable de la vida pròpia, de la vida  dels qui viatgen amb mi i de la dels qui 
trobaré durant el viatge”.  
Del missatge de la Jornada  de Responsabilitat  en el Trànsit 2019  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

