Diumenge XVIII de durant l’any / C

Número 658 / 31 de juliol de 2022

On tenim posat el cor
"Vas errat! Aquesta mateixa nit et reclamen el deute de la teva vida i tot això que
volies guardar-te, de qui serà?" Lc 13, 20.
Senyor, ajuda’ns a mirar amb sinceritat
i descobrir on tenim posat el cor,
veure a què dediquem els nostres pensaments,
en què invertim els nostres esforços,
i en què es fonamenta la nostra vida.
Gràcies per despertar en nosaltres
la intuïció d’entendre
que no ens és suficient tenir.
Que els nostres anhels siguin
la bondat, el bé, la unitat, la bellesa,
per a viure la vida amb sentit i al teus estil.
(de La Missa de cada dia)

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 30: Ramon Pla Parés
Diumenge 31: Antònia Molist Pujol (15è Aniv.)
Dissabte 6: Esposos Giol Mas
Diumenge 7: Comunitat parroquial

Vida de la Parròquia
Sortida d’estiu: De moment guardem el dijous 25 d‘agost a la tarda per visitar la Cova de
Sant Ignasi a Manresa, ara que acabem l’Any Ignasià. Cal comptar l’entrada de la visita
guiada a la Cova i els mosaics de Marko Rupnik: 5€ (jubilats) i 8€ (no jubilats). I l’autocar si
s’opta per aquest servei. Qui ho prefereixi pot anar-hi en cotxe particular. El màxim de
persones per a la visita guiada és de 40. No podem contractar la visita fins que sapiguem
quants serem. Per això ens cal saber aviat qui està interessat en prendre-hi part. Moltes
gràcies.
Col·lectes dissabte i diumenge ............................................................ ......... 299,79€
Full i Espurna............................................................................................. ..
28,32€
Donatiu.................................................................. ............................ ...... ......... 50,00€
Donatiu Càritas........... ............................................................................... ...
50,00€

Per a pensar
L’estiu amb els Salms
Quan arriba l'estiu, tots pensem en sortir, en descansar, en banyar-nos al mar, en pujar
muntanyes o en veure ciutats, en definitiva, viure una mica diferent del que fem durant tot
l’any. Necessitem escampar la boira, distreure’ns, relaxar-nos, dormir, doncs segurament el
curs ha tingut moments de tot: dificultats, estrès, manca de son, corredisses, relacions
complicades, ambients no sempre agradables, el que és la vida del dia a dia.
Per això quan arriba el estiu i les merescudes vacances totes i tots volem escapar per poder
recarregar piles. És aleshores quan a mi m’agrada animar les persones a llegir un salm i
poder-lo meditar durant la setmana. Els Salms són un resum poètic del missatge de
l'Escriptura. R.G.

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

