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Sortida parroquial a la Cova de Sant Ignasi a Manresa  

 
Dijous vinent, dia 25 d’agost, farem la sortida parroquial. Aquest any a la Cova de 
Sant Ignasi de Loiola a Manresa. La darrera  que vam poder fer, va ser  a Ripoll,  
l’estiu del 2019. Ara podem reprendre aquesta activitat juntament amb el dinar de 
Germanor que serà, si Déu vol, el dissabte dia 3 de setembre. Encara sou a temps a 
apuntar-vos-hi. 
Manresa és la ciutat on Sant Ignasi, conegut popularment com l’home del sac, ja que 
anava vestit amb una simple túnica, va fer estada el 1522 venint de Montserrat. Hi va 
viure onze mesos, més temps del que havia previst estar-hi, que van ser decisius en 
la seva  transformació espiritual. Aquesta estada a Manresa va ser en una cova vora 
el riu Cardener. I, segons relata ell mateix, va ser en aquesta ciutat on va  tenir les 
experiències místiques i espirituals que el van portar a redactar la seva obra  
principal, els Exercicis Espirituals, un mètode de recerca  de la voluntat de Déu i un 
ajut per orientar la pròpia vida segons Déu: “en tot servir i estimar”. 
D’aquí es va embarcar a Barcelona i va anar a Terra Santa.  
Ignasi havia sentit el desig ardent de seguir Jesucrist, com ho havien fet molts 
d’altres, i va abandonar la vida, que fins llavors havia portat, com a fill d’una família de 
nobles.  
La Cova s’ha convertit en un centre internacional d’espiritualitat ignasiana i acull 
visitants procedents de tot el món que hi fan estades de meditació, formació i 
Exercicis Espirituals.  
                                                                                 
 

   



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 20 : Comunitat parroquial 
Diumenge 21: Comunitat parroquial  
Dimecres 24: Tomàs Lloret i Anna Roca 
Divendres 26: Família Toran Aguilar 
Dissabte 27 : Comunitat parroquial 
Diumenge 28: Ton Carrera i Antonia Calm. Esposos Ramon Codina i Antonia Vilar. Esposos 
Estrella Saus Espuña i Ramon Miró i Escarrà. Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel i 
Sergio Peláez.  
 
Vida de la Parròquia                  
 
Sortida d’estiu: Dijous dia 25 d’agost a la tarda, a La Cova de Manresa. Sortida en autocar 
de la parada de la Residència a ¾ de 4 de la tarda. Visita  a la Cova a les 5 de la tarda.  
Preveiem arribar a Centelles de retorn a les 8 del vespre. Preu de la visita: Jubilats 5€, la 
resta 8€. Preu de l’autocar: 14€. 
 
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, diumenge  i dilluns ............................................... ..........   399,43€ 

Full i Espurna............................................................................................. .......       24,02€ 
Donatius..................................................................  ............................ ......  ......... 100,00€ 
Donatiu Càritas........... ...............................................................................  ...          50,00€ 

 

  Per a pensar  

  

Fa pocs dies recordàvem el 2n aniversari de la mort del Bisbe Pere Casaldàliga. Avui 
compartim els seus sentiments i somnis amb aquest poema que tenim al web de la Parròquia: 
 
Jo, pecador, em confesso:  
De somiar amb una Església vestida tan sols d’Evangeli i sandàlies. 
De creure en l’Església, malgrat l’Església, algunes vegades. 
De creure en el Regne, sempre, caminant en Església. 
Jo em confesso: D’obrir cada matí la finestra del meu Temps. 
De parlar com un germà a un altre germà. 
De no perdre la son, ni el cant, ni la rialla. 
De conrear flors d’esperança, de conrear la flor de l’Esperança 
entre les nafres del Ressuscitat. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

