
          
Diumenge XIII  durant l’any  / C                                          Número 652   / 26 de juny de 2022 

 

 

 

 

 
 
 
 
SALUDEM L’ESTIU 

 
Ara és l’estiu, 
l’estiu massís i una mica absurd 
però intensament bell, 
que arriba sobtadament 
una nit qualsevol de principis de juny 
i que se’n va, també sobtadament, 
una nit qualsevol de finals de setembre. 
  
Miquel Martí i Pol 

 
 

 
Ara sí. Hem començat l’estiu tot i que ja fa dies que ens queixàvem de calor.  
Ara saludem l’estiu que arriba i que  enyoràvem en dies de fred intens.  
Ara ens toca gaudir-lo amb el que comporta de  pausa, vacances, família, amics, 
platja, muntanya, caminar, passejar, fer bicicleta... o simplement canviar de ritme i  
aprofitar el temps pausat per fer el que habitualment no tenim temps de fer.  
Temps d’intercanvi amb els amics,  de descoberta de gent nova  que la vida en 
posa a l’encontre, temps de lectura, d’oci i d’esport  i també, no  ens n’oblidem, 
temps de contemplació per fer-ne pregària, temps d’agrair el que rebem cada dia 
de Déu i dels altres: afecte, estimació, servei, providència...  
Temps que no se’ns faci feixuc ni absurd, sinó agradable i profitós, perquè, sense 
adonar-nos-en, haurà passat i haurem d’esperar un any per retrobar-lo de nou.  
 
Cadascú, doncs, sabrà trobar el millor per aquest temps preuat que no hem de 
desaprofitar. Bon estiu a tothom!  
 
 

   

 



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 a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20h. 

Diumenge a les 11h.   

 

Intencions de misses 

Dissabte 25: Esposos Giol Mas  
Diumenge 26:  Ton Carrera i Antònia Calm. Joan Barrera i Anna Rodes. Família Toran 
Aguilar.     
Dissabte 2: Comunitat Parroquial   
Diumenge 3: Maria Portet Abancó.     
 
Vida de la Parròquia  
 
Bateig: Ernest Sevilla Ginesta, fill de  Jordi i Anna. Van ser padrins  Alexis Sáez i M. Dolors 
Fontserè.                                                     Benvingut a la comunitat parroquial!  
 
 
Enterrament: El dia 22 Manuel Manzanares Martín de 87 anys d’edat.                                                           

Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Centre Parroquial: Dissabte dia 2 de juliol a les 21h Cançó d’amor i de guerra  pel Cor 
Cantus Firmus.   

                    
 Col·lectes de Corpus per Càritas............................................................ ...... 383,88€ 

Full i Espurna........................................................................................... ..        24,78€ 
Donatiu..............................................................  ............................ ...............    50,00€ 
Donatiu Càritas ................................................................................................. 50,00€ 

  
 

 Per a pensar    

  

És precisament la "comunitat cristiana" que ha de tenir cura de la gent gran: parents i amics, 
la mateixa comunitat. La visita a la gent gran s’ha de fer molt, junts i sovint. No hem d’oblidar 
mai aquestes tres línies de l’Evangeli. Avui sobretot que el nombre d’ancians ha crescut 
considerablement, també en proporció als joves, perquè ens trobem en aquest hivern 
demogràfic, es tenen menys fills i hi ha molts ancians i pocs joves. Hem de sentir la 
responsabilitat de visitar les persones grans que sovint estan soles i presentar-les al Senyor 
amb la nostra pregària. Jesús mateix ens ensenyarà a estimar-les. "Una societat és realment 
acollidora de la vida quan reconeix que és preciosa fins i tot en la vellesa, en la discapacitat, 
en la malaltia greu i també quan s’està acabant" (Missatge a la Pontifícia Acadèmia per la 

Vida, 19 febrer 2014). La vida sempre és preciosa. Papa Francesc . 

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

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2014/documents/papa-francesco_20140219_messaggio-20-pontificia-accademia-vita.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2014/documents/papa-francesco_20140219_messaggio-20-pontificia-accademia-vita.html
http://www.parroquiadecentelles.cat/

