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Hic et nunc  
Aquí ara. És el lema escollit  per aquest any, amb una 
idea particular: fixar-nos en els ídols que aquí i ara, 
sabent-ho o no, podem tenir cada un de nosaltres. Hi 
reflexionarem al llarg d’aquestes setmanes i cada 
diumenge ens fixarem en algun. Avui l’evangeli ens hi 
porta: Les temptacions de Jesús són també les nostres: 
la temptació del consumisme, del tenir, del poder. La 
primera lectura també hi fa referència: “seríeu igual que 
els àngels, coneixeríeu el bé i el mal”.  

L’ídol del consum té els seus infatigables seguidors i compta amb els seus temples i 
catedrals, on el consum llueix amb llum pròpia, acompanyat de fidels servidors que seguint 
unes directrius concretes  manipulen marques, preus i ofertes perquè tothom compri i 
consumeixi. Hi ajuda la força de la publicitat. No és fàcil lluitar-hi en contra tot i que el 
consumisme no ens fa més feliços. I aquest consum ens porta a tenir: tenir més coses no vol 
dir que ens sentim més realitzats, a vegades som esclaus de les coses  que tenim, algunes 
d’elles innecessàries però de les que ens n’hem fet dependents. I el poder, contraposat al 
servei que sí que és un valor clarament evangèlic. 
 

 

Intencions de misses 

Dissabte 4: Teresa Calm Brachs (5è Aniv.)   

Diumenge 5: 10h, Irene Aguilar i família.  12h Olga Toro Cardona 

Dilluns 6:  Pep Romeu  

Dimarts 7: Família Tomaset 

Dimecres 8: Joan Napal10h, Joan Rigola i Maria Aregall 12h  Família Toran Aguilar 

Dijous 9: Tomàs Lloret i Anna Roca 

Divendres 10: Família Vallduriola Mata  

Dissabte 11: Miquel Salomó i Dolors Gasó   

Diumenge 12: 10h. Josefa Puigbò Rusiñol (15è Aniv.) Família Calm Preseguer.  12h Sor 
Maria Rafaela. fundadora de les Gnes. missioneres dels Sagrats Cors, que recenment ha 
estat declarada venerable. Donem-ne gràcies a Déu. 
 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 
del vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge missa a les 10 i a les 12.  
Despatx parroquial: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda 
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 



Vida de la parròquia 

Catecumenat: Avui primer diumenge de Quaresma té lloc a la Catedral, a 2/4 de 5 de la 
tarda, la presentació i celebració del ritus d’elecció dels candidats del Bisbat de Vic als 
sagraments de la iniciació cristiana, entre ells en Diego Toledo de la nostra parròquia. 
Enhorabona!  
 
Consell de Pastoral: Va tenir lloc dilluns passat. Va perfilar les diverses activitats de 
Quaresma, el lema i el treball de fons que trobareu explicat al davantal d’aquesta Espurna. 
Una de les activitats serà la pregària  compartida que cada dissabte farem mitja hora abans 
de la missa, a 2/4 de 8 del vespre.  Els grups s’encarregaran de preparar-la. Començarem el 
dissabte dia 11.   
També en motiu de les 24 hores per al Senyor, el diumenge 26 de març de les 4 de la tarda a 
les 12 de la nit  farem 8 hores de pregària a la Capella del Socós. Trobareu una graella per 
apuntar-vos a l’hora que millor us vagi. Comptem amb vosaltres.     
El Consell també va valorar positivament la Trobada de Formació per als lectors del dia 25.  
 
Càritas Parroquial: Reunió dimarts a les 6 de la tarda. 
 
Catequesi: Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda, grups  de nens i nenes  
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi de Confirmació: Divendres a 2/4 de 5 de la tarda.  
Catequesi Familiar: El grup de pares i mares del dilluns, el dia 6 a les 9 del vespre.   
 
Col·lecta de la setmana passada ..............................................................................315,60 €                          
Full i Espurna: S’havien d’haver recollit 56€ i se’n van recollir...................................  52,75 €  
Donatiu per Mans Unides ........................................................................................... 10,00€         
       

                                                                                                             Moltes gràcies! 
 

COMPTES DE LA PARRÒQUIA 2016   

INGRESSOS € DESPESSES € 
TOTAL INGRESSOS 52.530,09 TOTAL DESPESSES 16.272,46 

  RESULTAT ORDINARI 36.257,63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

