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Recta final
Estem acabant el curs escolar. Els més petits aquesta
setmana. Els estudiants més grans esperant els
resultats dels exàmens o acabant de perfilar quins
seran els seus estudis universitaris el proper curs o
com els continuaran. Alguns també acabant la carrera.
I, encara, tota una colla de joves que no han trobat el
seu primer treball i que veuen dificultats per trobar-lo. I
aquesta és una situació que fa patir a ells i les seves
famílies, però que fa anar malament el país i porta
desil·lusió i angoixa.
Tenim un estiu al davant i no el podem deixar escapar. Hem de fer el possible per omplir-lo
amb aquelles activitats que durant el curs no tenim temps de fer. I gaudir-ne amb dies i
moments d’esplai, de lleure i de noves descobertes.
A la parròquia també fem un parèntesi estival, sobretot en aquelles activitats de formació que
portem a terme durant el curs i que reprendrem pel setembre; però no en fem en el servei de
Càritas, que no fa vacances, ni en la Pastoral de Salut i Mans Unides. Tampoc en l’atenció a
les persones i l’acolliment al Despatx parroquial. I menys en les celebracions dels sagraments
que no hem de deixar mai, sobretot l’eucaristia. L’estiu, pot ajudar-nos a participar-hi, sempre
posant-hi una mica d’esforç, és clar. Per què no us proposeu guardar un espai setmanal per a
la missa els que habitualment no ho feu? Serà una decisió ben presa, profitosa per a vosaltres
i exemplar pels que teniu a l’entorn. Sobretot pels més joves que s’inicien en el camí de la
celebració. Entre ells els que avui fan la primera comunió: la Núria Barnils i Lentorn, la Sara
Estefanía Zambrano Lezme, l’Arnau Oms Riera i en Jordi Baulenas Masnou, A tots ells la
nostra felicitació!

Intencions de misses
Dissabte 18: Assumpció Salomó.
Diumenge 19: 10h Maria Calm. 12h Ramon Codina Sala. ZoilaJerónima Alava (18è aniv.)
Dilluns 20: Intenció particular
Dimarts 21: Fam. Argelagués
Divendres 24 : Josefa Puig
Dissabte 25: Esposos Giol Mas
Diumenge26: 10h Joan Puigdollers.12h Comunitat Parroquial

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.

Vida de la parròquia

Missa a la Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent a les 5 de la tarda.
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 18d’agost. Gràcies.
Baptismes:Paula Gómez Vallduriola, filla de Francesc i Carme. Van ser padrins Antoni
Gómez Aguilar i Núria Vallduriola Mataró.
Gerard Ubierna López, fill de Miquel Àngel i Virgínia. Van ser padrines Emma López Garcia i
M. Àngels Serra Araguas.
Enterraments: El dia 12 Joan Codina i Sala de 86 anys d’edat. El dia 16 Martí Morell Mas de
75 anys.
Que reposin en la Pau del Senyor!
Col·lectes: ................................................................................................................... 330,41€
Full i Espurna: S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir .......................................60,08€
Donatiu: ...........................................................................................................................65,00€
Moltes gràcies!

Per a pensar
“Moltes persones es perden les petites alegries esperant la gran felicitat”
Pearl S. Buck ( 1892-1973)

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

