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El pa que ens dóna la vida 
El pa, aliment bàsic en la nostra cultura mediterrània, és  aliment indispensable a la 
nostra taula. Per això fa mal al cor veure cues de gent esperant rebre aliments per a 
la família i ens dol saber que els menjadors socials són l´últim recurs per a molta 
gent. Des de la mateixa Església, Càritas ha donat una resposta esplèndida a 
aquestes necessitats i ho continua fent, gràcies a la participació i col·laboració de 
molts  ciutadans, creients o no, que confien en la feina ben feta d’aquesta entitat.  
Els cristians hem de donar pa a qui té fam, és clar. Però al mateix temps hem de 
treballar  per una societat més justa i equitativa on tothom tingui accés a un treball 
honest i ben remunerat que li permeti menjar i viure dignament. Hem de ser, per tant, 
denúncia i crítica de les situacions injustes que es donen en la societat.  
I alhora hem d’alimentar-nos del pa de vida, l’eucaristia, cos de Crist que sosté la vida 
de l’Església i la meva personal. Combregar, menjar el Pa de Vida, és deixar que el 
Crist continuï viu en nosaltres i que la seva vida transformi la meva i em faci  
testimoni del seu amor. Avui ho fan precisament, per primera vegada, l’Oriol i en 
David. Fan la Primera Comunió acompanyats dels que més els estimen i de tota la 
comunitat. Felicitats! Continueu acostant-vos a la taula de l’Eucaristia un cop 
celebrada la primera comunió. Que Jesús sigui el vostre aliment i us doni vida, joia i  
confiança.  
     



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 
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres missa a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20 h. 

Diumenge missa a les 11 h.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 31: Difunts Família Vallmitjana  Benet 
Diumenge 1: Esposos  Joan Vall·llovera i M- Lurdes Roca. M. Dolors Aregall Soldevila   
Dissabte 7: Comunitat Parroquial 
Diumenge 8: Esposos Ton Carrera i Antònia Calm. Família Viñets Garriga   

 
Vida de la Parròquia  

  
 Enterrament: El dia 25 Margarida Serra Ruaix de 89 anys d’edat. 

Que reposi en la Pau del Senyor! 
 
  
  
Col·lectes ....................................................................................................................262,95€ 
Donatiu calefacció......................................................................................................  50,00€ 
Donatiu Grup de Guitarres........................................................................................ 200,00€ 
Donatiu Càritas ..................................................................................................... .... 100,00€ 
 
      Moltes gràcies 

    
 

  Per a pensar 
 

 

Us proposo, per a aquests dies de calor, resar un salm que a mi m’agrada molt. És el salm 91, 
el 90 segons la numeració litúrgica. 

El salm és una invitació que algú fa a un creient convidant-lo a viure la vida en pau perquè, en 
totes les circumstàncies, Déu està al costat dels qui confien en ell. El qui fa la invitació és, se 
suposa, algú que l’ha experimentat, aquest acompanyament de Déu, i per això la fa. Les 
imatges que utilitza estan molt ben trobades, són molt vives. Això de “t’abrigarà amb les seves 
plomes, trobaràs refugi sota les seves ales” a mi em sembla molt suggerent, i d’una gran 
bellesa.  També resulten suggerents, en aquests temps de pandèmia, les referències a les 
pestes i les epidèmies... El ritme de les estrofes és tranquil, pausat, com si et volgués fer 
entrar a dintre, a poc a poc, aquesta convicció de la companyia de Déu. Al final, als últims 
versos, hi ha un canvi de protagonista i el qui parla és Déu mateix, confirmant que ell 
escoltarà i donarà la seva vida als qui s’emparen en ell. ( J. LL.) 

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

