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Hem fet les Primeres 

Comunions  
 

Aquest dissabte amb  la 
celebració de la Primera Comunió 
de l’Èric i la Marina, a la missa 
anticipada, acabem les 
Comunions d’aquest any a la 
nostra parròquia. En total han 
estat 12, 5 nenes i 7 nens que 
l’han celebrada aquest any. Dos 
d’ells ho han fet  fora de la 
parròquia, una a L’Ajuda, ja que 
n’és veïna,  i l’altre a Sant Martí 
de Centelles que és on viu. Tots, 
però, han seguit els cursos de 
catequesi a la nostra parròquia. 
  
Aquest any hem pogut tornar a 
celebrar les Comunions a la 
missa habitual de la comunitat, 
gràcies a Déu. Això ha fet  més 
participatives les celebracions i 
per ells i elles que  hi participaven 
plenament per primera vegada ha 
estat una ocasió per conèixer de 
prop les celebracions de 
l’eucaristia dominical, tant a la 

missa anticipada del dissabte al vespre com a la del diumenge al matí. S’han sentit 
més acompanyats i no han viscut la celebració com un a festa particular o familiar i 
prou, sinó en el marc de la trobada dominical de tota la comunitat. Aquest és el 
significat més profund de l’eucaristia: participar de la taula de la Paraula i  la del Pa i 
el Vi amb tota la comunitat.  
Ara només falta  que els pares tingueu cura  d’acompanyar-los-hi més enllà de la 
Primera Comunió i veure’ls sovint a la missa del diumenge. Per això us convidem, ja 
ara i ho farem en començar el curs, a  la Missa Familiar i a les altres misses del 
diumenge.  
 
Enhorabona a  totes i tots, als pares, avis, germans i catequistes. 
                                                                                 
 

   



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 13 : Llorenç Vilaró 
Diumenge 14: Josep M. Díaz Martín. Antoni Coll Cruells 
Dilluns 15 a les 11: Assumpció Busquets Aymerich i Jaume Tañà Argemí.  
Dimarts 16: Ramon Sala i Teresa Aregall 
Dijous 18: Esposos Àngel Sala i Assumpció Morell 
Divendres 19: En acció de gràcies   
Dissabte 20 : Comunitat parroquial 
Diumenge 21: Comunitat parroquial  
 
Vida de la Parròquia                  
 
Sortida d’estiu: Serà el dijous dia 25 d’agost a la tarda, a La Cova de Manresa. En la propera 
Espurna detallarem els horaris. 
 
Dinar de Germanor: Serà el dissabte  dia 3 de setembre. El preu  és de 14€ (sempre 
comptant  en un nombre similar al dels anys anteriors, si som menys el preu variarà). Podeu 
apuntar-vos fins el dia 29 d’agost. Truqueu o deixeu el vostre missatge al contestador: 938 
811 032. Moltes gràcies.  

         
 Col·lectes dissabte i diumenge ............................................................ ..........   294,36€ 

Full i Espurna............................................................................................. .......     26,86€ 
Donatiu..................................................................  ............................ ......  .........  50,00€ 
Donatiu Càritas........... ...............................................................................  ...       50,00€ 

 

  Per a pensar  

  

Sense el repòs i el descans, les dones i els homes no haurien trobat mai el temps suficient per 
a les arts, la cultura o el pensament. Potser per a Déu? Suposem que en Déu hi pensem cada 
dia, semblantment a la manera com Ell ho deu fer en nosaltres. La Bíblia fa referència al 
descans del Creador des del segon capítol del llibre del Gènesi: “El setè dia, Déu havia 
acabat la seva obra. El dia setè, doncs, va reposar de tota l’obra que havia fet.” (Gn 2,3) 
Arribats als mesos de juliol i agost s’imposa, en la nostra societat, el període de descans més 
llarg de tot l’any. És un període de repòs al qual arribem tant si els mesos que l’han precedit 
han estat molt com poc productius, tant si han estat bons com si no ho han estat gaire, tant si 
la nostra activitat prèvia ha estat finalitzada com si no ho ha estat. El descans del Creador, al 
qual fa referència el Gènesi, és un descans que no implica inactivitat sinó un descans que es 
realitza en la contemplació i en la plenitud de l’obra creada: “Déu veié que tot el que havia fet 
era molt bo. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el sisè dia.” (Gn 1, 31) El nostre descans 
podria assemblar-se, igualment, al descans del Creador en tant que pot esdevenir una 
contemplació diferent de la seva obra. Ja no contemplem la creació enmig de l’activitat o el 
treball diari sinó enmig d’espais naturals, de ciutats i d’indrets desconeguts, de cultures i 
països que no són els nostres i enmig de gent diferent. Hi ha qui reposa treballant en la 

mateixa activitat que fa habitualment però canviant el ritme. (M.B.) 


