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RENOVA’T . QUARESMA 2012  
L’ Esperit empenyé Jesús cap al desert 
El desert: lloc de trobada amb Déu, d’escolta atenta a la seva 
crida, al silenci, a la pau. Lloc per refer la pròpia espiritualitat i 
de confirmar la fe. Lloc amb poques coses, amb sol, llum, 
aridesa, horitzó obert, amb camins no traçats i sense petjades 
a seguir que et permeten obrir el teu camí, lloc de trobada amb 

tu mateix, d’obertura a Déu. El desert del meu silenci i del silenci de l’altre, de la 
mirada oberta, en recerca, de l’espera en la solitud d’un mateix, de la duresa i l’aspror 
de la vida, del saber ser i mantenir-se ferm. Hi floreixen petits matolls, arbusts, plantes 
amb poca fulla que sobreviuen enmig de pedres. Són com els petits actes de 
generositat que donen vida, els petits somriures  que fan alegre la vida dels altres i la 
meva. Breus indicadors que em diuen on sóc i cap a on he d’anar, bons moments 
viscuts amb poca cosa però intensament. El desert que em crida o m’espanta, que em 
porta records i enyorances, que em crida a caminar i avançar en la vida, que em deixa 
tastar la contemplació i m’ajuda a pregar, que em fa més fàcil la descoberta de Déu.  
Senyor, ajuda’m a estimar el desert, a caminar per ell, a descobrir-hi la vida, a créixer 
enmig de dificultats, a sortir de mi mateix, a sobreviure amb els altres, a superar els 
obstacles i aprofitar tots els recursos, els dons rebuts... 
                                                              Desert de Judà,  26 de gener de 2012   
 
Intencions de les misses de la setmana 

Diumenge 26 : 10 h. Maria Riera i Codina. 12 h. Maria Calm Presseguer (18è Aniv. )    

Dilluns 27 : Josep Salinas 

Dimarts 28 : Família Costa Vallmitjana 

Dimecres 29 : A la Mare de Déu de l’Ajuda en acció de gràcies 

Divendres 2 : Pepito Casals i Pilar Soldevila 

Dissabte 3 : Joan Rigola, Maria Aragall i família 

Diumenge 4 : 10 h. Família Calm Presseguer. 12 h. Comunitat Parroquial   

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 del matí i a les 12 del migdia.   

Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

Càritas Parroquial : Dijous de 7 a 8 de la tarda. 



Vida de la Parròquia  

Vespres de Quaresma:  els diumenges a  les 6 de la 
tarda.   
Avui 26 de febrer a la Capella de Sant Antoni 
Diumenge 4 de març a la Capella del Socós 
Diumenge 11 de març a l’església de Sant Martí de 
Centelles 
Diumenge 18 de març a l’església de Sant Miquel 
Sesperxes 
Diumenge 25 de març a l’església parroquial de Centelles   

 
Catequesi Familiar : Reunió de pares dilluns o dimecres a les 9 del vespre o dissabte 
a 2/4 d’11 del matí segons el grup. 
 
Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia.   
 
Catequesi  2n curs: Reunió de pares divendres dia 2 de març a les 9 del vespre. 
 
Bateig: David Quilez i Arellano, fill de David i Mónica.  
                                                                 Benvingut a la comunitat parroquial!   
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge passats ..........................................................303,36€ 
Despeses : Full Diocesà 2 mesos ......................................................................305,33€ 
 

                           Moltes gràcies! 

Per a pensar   

Sensibles a la realitat social 

La nostra sensibilitat cristiana envers la qüestió social és un deure de justícia? Sí que 
ho és. Però no oblidem que, encara que l’amor cristià va més enllà que l’estricta 
justícia, qui estima com a cristià no oblida el que és just, sinó que compleix i – podem 
dir – dóna plenitud a allò que exigeixen estrictament la dignitat de la persona humana i 
els seus drets. 

Això avui és particularment important, donada la profunditat i la gravetat de la crisi 
econòmica que pateixen, sobretot, els més necessitats. Darrere d’aquesta crisi hi ha 
una profunda manca d’amor i de justícia i els qui mirem de creure en Jesucrist i 
estimar com Ell no podem deixar de ser-ne especialment sensibles. Davant seu ens 
sentim responsables del sofriment aliè, ens penedim i mirem de canviar. Alhora, 
seguint-lo, volem dir i fer amb els nostres germans més necessitats el que Ell diria i 
faria, com bons deixebles seus. 

Que Ell ens il·lumini i ens concedeixi la generositat del seu Esperit. 

                                        Del bisbe Agustí Cortés, de Sant Feliu de LLobregat. 

 
Si voleu  podeu consultar la versió digital d’Espurna a:           

http://fullcentelles.blogspot.com/  o contactar amb nosaltres a través del nostre 
e-mail: fullcentelles@gmail.com  


