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La nostra mirada i la mirada de Déu  
 
No sempre coincideixen. A la primera lectura Déu 
escull els que els altres germans oblidaven, el més 
petit de tots, el que és fora guardant el ramat. 
Nosaltres ens fixem en l’aspecte exterior, el més 
alt, el que té més força, el que en sap més, el 
líder...Déu busca el que passa desapercebut, el 
senzill, el petit... Nosaltres ens fixem en l’aspecte 
exterior, Déu veu el fons del cor.  
Els nostres ídols ara i aquí: gent guapa, gent forta, 

l’aspecte exterior, cuidar el cos, el que juga millor, el cantant de moda, el líder del grup, el 
cotxe espatarrant, la moto guapa, el mòbil d’última generació... 
I això lliga amb l’evangeli. Davant del cec de naixement els deixebles de seguida: qui va 
pecar ? l’acusació... En lloc fixar-se  en que aquell home hi veu, es queden en el pecat, 
l’acusació, allò negatiu.... Jesús va més enllà i els fa descobrir el poder de Déu.  I els fariseus 
igual: en lloc de veure l’acció bondadosa i prodigiosa que Jesús ha fet en aquell home, li 
retreuen la llei, perquè ho ha fet en dissabte. I nosaltres què veiem ... què volem veure?  

 

Intencions de misses 

Dissabte 25: Montserrat Escudé i Carles Garriga. A la Residència: Josep Presseguer i Maria 

Muntadas.     

Diumenge 26: 10h.Maria Soler i Joan Rigola. Josep M. Relats i Ruaix.12h Paco Pujol (19è Aniv ) 

Dilluns 27: Família Toran Aguilar 

Dimarts 28: Josep Baulenas (9è Aniv.) 

Dimecres 29: Família Canet Capdevila 

Divendres 31: Pere Argemí Garriga 

Dissabte 1: Família Ribé Portet     

Diumenge 2: 10h.Dolors Napal.12h Francisco Mataró.   

 

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 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. 

Fotograma de “El Olivo” (Dir: Icíar Bollaín, 2016) 



Vida de la parròquia 

Pregària de Quaresma: Cada dissabte a 2/4 de 8 del vespre. Ahir la va preparar els grups de  
Comunicació i Patrimoni. Dissabte vinent, grup de Lectors. Tot seguit missa anticipada a les 8. 
 
Missa Familiar: Avui a les 12 del migdia.     
 
Consell Pastoral: Dilluns a les 9 del vespre . Mitja hora abans pregària oberta a tothom a la 
Capella dels Dolors.    
 
Mans Unides: Dijous 30 a les 6 de la tarda reunió mensual oberta a tothom que li pugui 
interesar, al local del C. Estrangers, 4.   
  
Enterraments: El dia 24 Josep Gispert Aceña de 87 anys d’edat, El dia 25 Antonio García 
Sánchez de 83 anys. 

                                                     Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
Catequesi:  
Catequesi Familiar: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda, grups  de nens i nenes 
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.  
Jornada Diocesana de catequistes i famílies: Diumenge vinent al Seminari de Vic. 
  
 
L’ALMOINA PENITENCIAL és un signe quaresmal de voler ser solidaris i expressió del  
compromís d’ajudar a refer la vida als necessitats. Això forma part de la vivència del cristià. 
Durant la Quaresma se’ns proposa de destinar el fruit de les nostres privacions voluntàries 
com a almoina penitencial i dipositar-lo a la caixeta que porta aquesta etiqueta. Es troba 
situada entre la porta de pujar al cor i la Capella del Sant Crist. Moltes gràcies.  
 
24 hores de pregària per al Senyor: A la nostra parròquia farem 8 hores de pregària a la 
Capella del Socós, avui diumenge de les 4 de la tarda a les 12 de la nit. De 7 a 8 Vespres del 
Diumenge amb el grup de Mans Unides i de 11 a 12 de la nit Pregària – cloenda. La resta 
d’hores pregària personal.  
 
 
Col·lecta de la setmana passada .................................................................................355,65€                         
Full i Espurna:..................................................................................................................57,11€  
Almoina Penitencial: ...................................................................................................... 35,00€  

Moltes gracies! 

 
Per a pensar 
 Dissabte 25 – Anunciació 
 
1986:    Donato Mendoza, delegat de la Paraula i companys, màrtirs de la fe entre els seus    
            germans pobres de Nicaragua. 
2002: Absolució de Safiya Hussaini, nigeriana condemnada a morir per lapidació. 
 
(De la pàg. 89 de l’ “Agenda Llatinoamericana 2017: Ecologia integral. Reconvertir-ho tot”).  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

