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                                  DONCS TU FES IGUAL  

 
 
 

 

Igual que qui? Igual que aquell samarità que passant pel camí es trobà amb un home 
malferit i apallissat i s’hi acostà, l’atengué i s’ocupà d’ell. No va passar de llarg ni es 
desentengué d’aquell que podia ajudar.  
I això és el que hem de fer, si volem viure en plenitud i fer nostre el manament 
d’estimar Déu i els altres com a un mateix. Gestos com aquest, són els que hem de 
fer nosaltres i ensenyar  a viure’ls als que tenim al voltant. Avui  que en Gerard fa la 
primera comunió recordarà que a la Catequesi, comentant aquest exemple, dèiem 
que: Quan t’interesses  per tots i no només per tu mateix vas en la bona direcció per 
seguir Jesús. I això val per a tot cristià. Saber parar-nos i atendre el qui trobem 
necessitat i  no passar de llarg. Nosaltres també podem necessitar l’ajuda de l’altre i 
ens agradarà trobar-la.  
Felicitats Gerard!. Que combregar amb Jesús el faci valent per seguir el que Ell ens 
diu i et faci generós per compartir amb els altres.  A tu i a tots! 
    



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  hi haurà missa o celebració de la Paraula i Comunió dilluns, dimarts, 

dimecres i divendres a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20h. Diumenge a les 11h.   

 

Intencions de misses 

Dissabte 9: Família Aguilar Garriga   
Diumenge 10: Ton Carrera (1r Aniv.) i Antonia Calm     
Dilluns 11: Carme Canosa   
Dimecres 13:  Ramon Pla Parés  
Divendres 15: Família Argelagués Noguera   
Dissabte 16: Família Ribé Portet 
Diumenge 17: Enric Aregall      
 
Vida de la Parròquia  
 
Consell Pastoral: Dijous dia 14 de juliol a les 21 h.  
 
Enterraments: El dia 6 Josep Verdaguer Roura  de 87 anys d’edat. El dia 9 Pedro Sánchez 
García de 46 anys.  

Que descansin en la Pau del Senyor! 

             
 Col·lectes dissabte i diumenge ............................................................ ........ 261,36€ 

Full i Espurna........................................................................................... ..        20,37€ 
  
 

 Per a pensar    

  

La humilitat, també present en la litúrgia 
Com en tot i en qualsevol circumstància, també la celebració litúrgica pot caure en la 
temptació de l’ostentació, de la càrrega d’elements que són signe de superioritat o de domini 
sobre les persones, d’actuacions imperades per l’orgull o d’un llenguatge que discrimina i fins i 
tot fereix la sensibilitat de la gent. Actituds com aquestes i d’altres que també es donen amb 
freqüència quan la comunicació no és sincera ni de fàcil comprensió. La solució està en una 
pastoral de proximitat regida per aquella senzillesa que apropa les persones, fa que es 
comprenguin i s’entenguin, i l’ambient sigui agradable i de participació, on faci ganes de 
tornar-hi una i altra vegada  fins a gaudir d’un clima celebratiu i enriquidor que sigui afavorit 
des de tots els nivells de procedència.  
Per què humilitat a la litúrgia? Perquè és l’actitud  evangèlica més preuada que es capta amb 
facilitat. Aquest és un element  essencial perquè la comunitat visqui  la humilitat d’una fe que 
celebra i es transmet amb els valors evangèlics, més encara, si aquests van omplint de 
contingut cada trobada.  
                                                                            Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

