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Veniu i reposeu una mica

Jesús convida els deixebles a
reposar una mica. Amb ell.
El treball de cada dia, el neguit,
la preocupació perquè a ningú
dels qui tinc a prop no li falti res,
la resposta a les dificultats més
o menys grans que se’ns
presenten, el tenir cura de la
meva salut i la dels altres... a
vegades fan que no tinguem
massa temps per asseure’ns i
reposar una mica, per repensar
allò que ens toca viure, per
veure quina és la crida que Déu
em fa a través del que m’arriba
i, simplement, per poder referme i continuar lluitant per tirar
endavant els meus propòsits i la
tasca que tinc encomanada.
D’aquí que ens cal aprofitar la
treva que en certa manera ens
ofereix l’estiu. Cal que amb
calma i serenor busqui espais i dediqui una mica del temps que tinc a descansar,
gaudir de la natura, de la família i l’entorn i alimentar també el meu interior i créixer
en la lectura, la pregària, la meditació i l’agraïment al Senyor per allò que em fa viure.
I això val també per als que aquest diumenge fan la primera comunió. En Biel i en
Pau s’acosten a l’Eucaristia i seuen a la taula amb el Senyor. Avui és un bon moment
perquè, enmig del tràfec que comporta la festa de la Comunió trobin un moment del
dia per reposar una mica i fer seu, en la mesura que poden, l’haver combregat amb
Jesús, escoltar què els diu i dir-li allò que esperen que el
s concedeixi.
Apa, doncs, aprofitem l’estiu, aprofitem el fet de participar a l’Eucaristia per reposar
una mica, escoltar què ens diu Jesús i dir-li, també nosaltres, què esperem, allò que
més necessitem per créixer en família, com a persones i com a cristians.

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 17: Família Ribé Portet
Diumenge 18: Maria Calm Preseguer. Família Comas. Ramon Miró i Estrella Saus. Sergio
Peláez Rodríguez.
Dissabte 24: Comunitat parroquial
Diumenge 25: Anna Gueldos Soriano. Carlos i Montserrat i família Vilaró. M. Rosa Cabrafiga
Vilalta.

Vida de la Parròquia
Les humitats a la façana de l’església: Mirem de resoldre el problema d’humitats de
capil·laritat, detectat ja fa temps, sobretot a la part esquerra de la façana de l’església i que
ara ja es deixa veure a l’interior del temple. El diagnòstic que ha fet l’empresa especialitzada
que hem contractat és que el mur absorbeix la humitat. L’aigua provinent del subsòl conté
sals dissoltes i a mesura que s’evapora la humitat, les sals dissoltes cristal·litzen i degraden
l’obra, l’arrebossat, el guix i la pintura. Tot plegat demana una actuació que hem començat.
De moment, hem instal·lat un aparell que atura el procés ascensional de la humitat. Veurem
els resultats i els podrem comparar amb els d’una altra parròquia del nostra bisbat que tracta
aquest mateix problema. No som sols, ja ho veieu!.
Col·lectes ...................................................................................................................260,40€
Donatiu calefacció...................................................................................................... 50,00€
Donatiu Càritas ..................................................................................................... .... 100,00€

Per a pensar
Fa pocs dies vam celebrar Sant Benet, pare de monjos. Això que es diu del monjo ho podem
fer nostre cada un dels batejats.
El monjo, tot seguint l’Evangeli, ha de ser un home que en el si de la comunitat, somia, arrisca
i es compromet en un estil de vida que el porta a treballar-se interiorment, per tal de canviar el
seu cor. O millor: amb confiança s’obre a la conversió, perquè Déu canviï el cor de pedra del
monjo i el converteixi en un cor de carn. És Jesús Ressuscitat, centre de la vida del monjo,
que il·lumina la nostra esperança i les nostres nits fosques per guarir les ferides del cor. I és
en l’esperança, en un temps de tantes desesperances, de tantes incerteses i de tantes morts,
que els monjos hem de sembrar llavors de resurrecció.(J.M.B.)

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

