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Viu la pregària a l’estiu
Un dia Jesús pregava en un indret. Quan hagué acabat, un dels deixebles li demanà:
«Senyor, ensenyeu-nos una pregària com la que Joan ensenyà als seus deixebles».
Jesús els digué: «Quan pregueu digueu: Pare, que sigui honorat el vostre nom, que
vingui el vostre Regne, doneu-nos cada dia el nostre pa, i perdoneu-nos els pecats,
que nosaltres mateixos també perdonem tots els qui ens han ofès, i no permeteu que
caiguem en la temptació».
L’estiu ens dóna dies més llargs, per trobar, des de la serenor, temps per a Déu.
Temps de diàleg amb Déu, d’oració, de pregària, per poder resar a Déu que és amb
nosaltres, i per abraçar el món, amb més consciència, amb més llum, amb més
força, amb més tendresa.
El temps d’estiu és una oportunitat per viure amb plenitud la fe des del descans i el
canvi de ritme. A la muntanya, a la platja o sense moure’ns de casa , un temps més
serè per anar més endins i anar a fons. Un temps per sentir que Déu és Pare nostre i
Pare de tots, un temps per aprendre a fer la seva voluntat, per acollir el que ens
arriba i deixar-lo actuar en nosaltres. Un temps de confiança en Ell, un temps per
descobrir la seva providència i deixar que ompli d’escalf i de llum el nostre camí. Un
temps, també, per retrobar-lo en els altres, per endevinar la seva petjada al nostre
costat i deixar que ens acompanyi.

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 cada dia a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20h.
Diumenge a les 11h.

Intencions de misses
Dissabte 23: Jaume Vila i M. Lurdes Vall·llovera. Antoni Muns Arumí
Diumenge 24: Anna Gueldos Soriano. Bonifacio Rodríguez, Fidela Teruel i Sergio Peláez.
Dilluns 25: Família Toran Aguilar
Dimarts 26: Tomàs Lloret i Anna Roca
Dimecres 27: En acció de gràcies
Divendres 29: Mercè Cirilo Solano
Dissabte 30: Comunitat Parroquial
Diumenge 31: Antònia Molist Pujol (15è Aniv.)

Vida de la Parròquia
Consell Pastoral: Es va reunir dijous passat. Va acordar tornar a les activitats parroquials
prepandèmiques: la sortida parroquial, el dinar de germanor i el curs de formació permanent.
Us anirem informant de com portar-les a terme.
Enterraments: El dia 18 Inès Puigdollers Turet de 95 anys d’edat. El dia 19 Josep Cortiella
Also de 91 anys d’edat.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Col·lectes dissabte i diumenge ............................................................ ........ 229,52€
Full i Espurna........................................................................................... ..
22,49€

Per a pensar
Pregària per la pau
Pregària de dijous passat, des de Càritas Parroquial, a l’inici de la reunió del Consell Pastoral, pensant
especialment en tots els qui fugen de les guerres, als qui moren ofegats al mar, a la tanca de Melilla o
abandonats i asfixiats dins el remolc d’un camió quan buscaven una vida millor com ho faríem
nosaltres. Per ells aquest poema de l’escriptora Joana Raspall que diu:
Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre…
Un altre país fora casa teva, i diries “sí” en una altra llengua.
T’hauries criat d’una altra manera més bona, potser; potser, més dolenta.

Tindries més sort o potser més pega…Tindries amics i jocs d’una altra mena;
duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya,
o aniries nu perdut per la selva.
Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra.
Podries menjar coses llamineres o només crostons eixuts de pa negre. Podries… podries…
Per tot això pensa que importa tenir LES MANS BEN OBERTES
i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa.
Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d’ell podria ser teva.

