
 
Diumenge 12 durant l’any / B                                                          Número 599 / 20 de juny de 2021 

 

 

 
 

Gaudim de l’estiu . Ens ho mereixem! 
 
Estem a punt d’entrar a l’estiu oficial, però ja fa dies que la calor s’ha fet companya 
dels nostres dies i les nostres nits. Gaudim dels dies més llargs de l’any, de la 
claror  diàfana dels sol i el blau lluent del cel, enterbolit, a voltes, per alguna 
nuvolada que s’hi fa present. Tenim un esplet de flors per tot arreu i la verdor dels 
boscos i camps ens fan olorar la vida de la natura. Hi ha múltiples raons per gaudir 
d’aquesta època de l’any que esperem des de fa mesos. I val la pena que ho fem, 
sobretot després de viure el darrer estiu i, també l’hivern, .amb restriccions i certes 
precaucions, algunes de les quals encara es mantenen i hem de tenir en compte.   
 
Gaudim, doncs, de l’estiu i aprofitem-lo per descansar, per relaxar-nos, per pensar 
en  els altres i per cuidar no només el nostre físic, sinó també l’esperit i la ment. 
Ho necessitem. Que aquest temps ens faciliti la reflexió, la pregària, la 
contemplació de l’entorn i la interiorització del que vivim. I que el nostre “recuperat” 
benestar no ens porti a oblidar-nos dels qui encara no el tenen tan a prop. 
   

   

 



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial 

Truqueu abans al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un correu a 

info@parroquiadecentelles.cat   

 

Horari de misses 
Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres missa a les 20 h. Dissabte 

missa anticipada a les 20 h. Diumenge missa a les 11 h.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 19: Martí Morell Mas (5è Aniv.) Esposos Giol Mas    
Diumenge 20: Família Molera Morell. Maria Calm Preseguer.  
Dilluns 21: Família Argelagués 
Dijous 24: A Sant Joan Baptista    
Divendres 25: Família Torán Aguilar 
Dissabte 26: Pere Espuña    
Diumenge 27: Joan Barrera  i Anna Rodes.   

 
Vida de la Parròquia  

 
 Missa Familiar: Avui dia 20 a les 12 h. Celebra la seva primera comunió la Vera Barragán 

Gutiérrez. Enhorabona, Vera!  
 
Enterrament: El dia 16 Júlia Ripollès Casaní de 85 anys d’adat.  
      Que reposi en la Pau del Senyor! 
 
Mans Unides: Us fem saber que a partir d'aquesta setmana, tot el nostre voluntariat ha 

començat a preparar la Tómbola de la Solidaritat  Si alguna persona vol venir a ajudar.nos us 
ho agrairem. Ens reunim de dilluns a dissabte, cada dia de 6 a 8 de la tarda.. 
Si algú vol portar-nos alguns treballs o objectes, preferible fer-ho els dijous, de 6 a 8.. 
Comencem amb molta il·lusió,  sabem que molts germans del món ho estan  passant molt 
malament i la nostra tómbola reflectirà la solidaritat del nostre poble. Gracies. 
 
Col·lectes .....................................................................................................................370,21€ 
Donatiu .........................................................................................................................  50,00€ 
Donatius per rams.........................................................................................................  20,00€ 
Donatiu Càritas ........................................................................................................... 100,00€ 
 
Calefacció: Ara, amb la calor que fa, ja no ens recordem del fred, però durant l’hivern hem 

gastat uns 3.700€ en gasoil. I sense estar a una temperatura ideal per haver de tenir la porta 
de l’església oberta. Són diners. Tingueu-ho present i ajudeu-nos en les col·lectes i els 
donatius. Moltes gràcies. 
 

     Per a pensar 
Hem llegit que els bisbes de Catalunya donen suport als indults als presos independentistes 
que ha anunciat el Govern espanyol. Aquest dijous la Conferència Episcopal Tarraconense ho 
expressava en un breu comunicat conjunt. Ho celebro, però personalment m’hagués agradat 
més que, com a col·lectiu, en lloc d’anar a remolc del poder polític s’haguessin avançat a 

demanar el que molts dels seus diocesans reclamem des de fa temps.  J.A.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

