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Gràcies i enhorabona! 

Hola a tothom!! 
Avui és l’última missa Baobab. I és que ja s’ha acabat el curs i 
com cada fi de curs ens acomiadem  amb la missa de juny i 
l’últim escrit de l’Espurna. 
Sempre agrada fer una mica de balanç del que s’ha fet. 
Aquest any ha sigut una mica diferent, havíem ja agafat la 
disciplina de treball i creiem que en les nostres decisions s’ha 
pogut apreciar que hem crescut i ens agradaria que algunes 
reflexions que hem treballat i intentat transmetre, us hagin 
servit per descobrir el que avui us fem arribar amb aquesta 
petita postal, en la comunitat, TOTS SOM NECESSARIS I NO 

N’HI HA CAP QUE SIGUI NI PENSI IGUAL.  
Per nosaltres ha estat una grata experiència poder trobar-nos cada mes en la celebració de la 
missa, sentir que ens acompanyàveu en els cants i que ens uníem amb germanor en diferents 
moments, ens ha fet comprendre millor el que vol dir comunitat. És cert, que ens hagués 
agradat ser més, però recordant les paraules de Jesús ens quedem amb elles: “La collita és 
abundant però els segadors són pocs” 
Als que heu estat amb nosaltres tots els dissabtes, us agraïm sincerament la vostra ajuda. 
Iniciem vacances, ens mereixem poder desconnectar d’angoixes d’exàmens, de rutines 
diàries, de responsabilitats puntuals, però no oblidarem els joves que per néixer en diferent 
lloc del nostre planeta, no poden desconnectar de res, perquè no tenen il·lusions, la seva 
angoixa es constant, el seu futur no el poden ni tant sols somniar. No els oblidarem i allà on 
estem els tindrem presents i continuarem cridant ben fort: EUROPA POSA JA EN PRÀCTICA 
LA TEVA HUMANITAT, I ACONSEGUIU LA PAU! Bon estiu a tothom! 

Grup Baobab 
 
Avui que el Grup Baobab s’acomiada de la missa que prepara cada mes, donem la 
benvinguda als que aquest diumenge participen plenament per primera vegada a la missa en 
la seva primera comunió: l’Elena Fernández Fernández, en Quique Jiménez Kaissi, l’Abel 
Kaissi Domínguez i l’Alexis Kaissi Domínguez. Enhorabona! 
 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Cada dia a les 8 del vespre, excepte dijous  que és a les 8 del matí i 

diumenge a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial : Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda. 

 



Intencions de misses 

Dissabte 11 : Antoni Coll Cruells 

Diumenge 12 : 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Antoni Puig i Assumpció Pujol. Josep 

Preseguer i Maria Muntadas  

Dimecres 15 : Joan Solasagalés benet  

Dijous 16 : Coloma i Conxita  

Divendres 17 : En acció de gràcies pel pelegrinatge a Lourdes. 

Dissabte 18 : Assumpció Salomó. Zoila Jerónima Alava (18è aniv.) 

Diumenge 19 : 10h Maria Calm. 12h Ramon Codina Sala  

 

Vida de la parròquia 

49è Pelegrinatge Diocesà a Lourdes : Des d’ahir fins dimecres. Divendres vinent a les 8 del 
vespre missa en acció de gràcies.   
 
Acolliment dels pares que preparen el bateig del se u fill/a : Dilluns a les 9 del vespre 
reunió.  
 

Cicle Cinema - Any de la Misericòrdia 2016: Divendres 17 de juny de 2016 
a les 9 del vespre a la Sala Mn. Josep Esteve de la Parròquia. Pel·lícula: 
"Intocable" (Original: "Intouchables")  França, 2011. Director: Olivier 
Nakache, Eric Toledano. Durada: 109 min. 
Sinopsi: Philippe, un aristòcrata milionari que s'ha quedat tetraplègic a causa 
d'un accident de parapent, contracta com a cuidador a domicili a Driss, un 
immigrant d'un barri marginal acabat de sortir de la presó. 
 

 
Mes de juny: Cada dia Rosari i mes del Sagrat Cor a les 7 de la tarda a la capella del Socós. 
 
Càritas necessita un termo d’aigua calenta per a dutxa. També es necessita una persona 
voluntària per estar amb un nen de 5 anys una hora al dia, preferentment de 4 a 5 de la tarda 
fins el 23 de juny i de l’1 al 18 d’agost.  Gràcies.  
 
Col·lectes : ...................................................................................................................   368,65€ 
Full  i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir ......................................47,41€ 
Donatiu : ...........................................................................................................................50,00€ 
 
Concert al Socós : Avui diumenge a les 5 de la tarda a càrrec de Cantus Firmus que es 
prepara per participar en el Festival de Cantonigròs.     
 
 
Per a pensar  
 
“La felicitat és interior, no exterior; per tant, no depèn del que tenim, sinó del que som” 
 
H.Van Dyke (1852-1933)   

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


