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SALUD
EM 
L’ESTI
U 

 
Ara és 
l’estiu, 
l’estiu 
massís i 
una mica 
absurd 
però 
intensam
ent bell, 
que arriba  

 
                              CRIDATS, ENVIATS, PORTADORS DE PAU 

 
 

El Senyor en designà setanta-dos i els envià, no sols, sinó en companyia, a tot arreu. 
A tots els pobles i poblets, sabent que la seva missió era immensa i per portar-la  a 
terme els caldria l’ajut dels altres i  del Senyor. Per això els recomanà la pregària i el 
deseiximent, portar només el necessari i prou. Amb una recomanació: ser portadors 
de pau. Per a tothom, tant en l’acolliment com en el refús. Compartint el que cadascú 
té, donant esperança i benestar a tothom: una manera de viure que  anuncia el 
Regne de Déu i el fa present ja entre nosaltres.   
Avui que l’Adrià i en Jordi fan la primera Comunió és un  bon dia perquè facin seu 
aquest missatge i nosaltres que els acompanyem i  compartim la seva festa els 
ajudem a viure’l cada dia. Com?  Fent-lo nostre i posant-ho en pràctica. Sabent-nos 
cridats i enviats, essent portadors de pau arreu on siguem, més enllà de tota baralla i 
discussió, més enllà de l’enveja i l’egoisme, més enllà de tota paraula ofensiva i  tot 
gest de menyspreu. Fer la comunió, combregar  vol dir compartir, sentir-me a prop 
dels altres i rebre Jesús que m’alimenta, em parla i m’enforteix.                                       
Bona festa a tots i l’enhorabona a en Jordi i l’Adrià.  
    



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 2: Comunitat Parroquial   
Diumenge 3: Maria Portet Abancó   
Dimecres 6:  Tomàs Lloret i Anna Roca. Rafaela Pérez Masegosa     
Dissabte 9: Família Aguilar Garriga   
Diumenge 10: Ton Carrera (1r Aniv.) i Antonia Calm     
 
Vida de la Parròquia  
 
Consell Pastoral: Dijous dia 7 de juliol a les 21 h.  
 
Enterraments: El dia 1 Albert Puig  Capdevila de 66 anys d’edat. El dia 2  Lluís Riera Morell 
de 83 anys.                                                            

Que descansin en la Pau del Senyor! 
 

                    
 Col·lectes dissabte i diumenge ............................................................ ........ 194,21€ 

Full i Espurna........................................................................................... ..        18,39€ 
Donatiu..............................................................  ............................ ...............    50,00€ 
Donatiu Càritas ................................................................................................. 50,00€ 

  
 

 Per a pensar    

  

 El papa Francesc ha publicat aquesta setmana Desiderio desideravi, una nova carta 

apostòlica sobre la litúrgia per recordar el sentit de la celebració eucarística i convidar a la 
formació litúrgica  
Entre altres coses diu: “Voldria que la bellesa de la celebració cristiana i de les seves 
conseqüències necessàries en la vida de l'Església no es veiessin desfigurades per una 
comprensió superficial i reductiva del seu valor o, pitjor encara, per la seva instrumentalització 
al servei d'alguna visió ideològica, sigui quina sigui”. 
I també: “La litúrgia no té res a veure amb un moralisme ascètic”. Per curar la mundanitat 
espiritual, segons el Papa cal redescobrir la bellesa de la litúrgia, però aquest redescobriment 
“no és la recerca d'un esteticisme ritual, que es complau només en la cura de la formalitat 
exterior d'un ritu, o se satisfà amb una observació escrupolosa de les rúbriques”.  

 “Seria banal llegir les tensions, malauradament presents al voltant de la celebració, com una 

simple divergència entre diferents sensibilitats sobre una forma ritual”. Per a ell, la 
problemàtica és, sobretot, eclesiològica.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

