
 
Diumenge 2 de Pasqua  / B                                                                 Número 432 /  8 d’abril de 2018 

 
 

PASQUA: Jesucrist ha vingut a complir la seva missió 
per l’aigua i per la sang,  

i l’esperit en dóna testimoni 
 

 
 

 



Intencions de misses 

Dissabte 7: Esposos Giol Mas. Joan Rigola i Maria Aregall. Adoración Lapeña Luzón 

Diumenge 8:  Antònia Calm (1r Aniv.) Maria Dolors Aregall. 

Diumenge 15: Isidoro Chávez 

  

Tinguem en compte...  

Horari de misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte  

Celebració de la Paraula i Comunió. Diumenge missa a les 11 del matí.  

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

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 
 

Vida de la parròquia 

Catequesi  2n curs: Dilluns i dimarts a ¼ de 6 de la tarda. La reunió amb els pares de 2n 

curs serà el dimarts 24 d’abril a les 9 del vespre. 
 
                                                                                                                                                  
Enterraments: El dia 3 Joan Estragués Arau de 83 anys d’edat. El dia 5 Thierry d’Oultremont 

de 98 anys.  

    Que descansin en la Pau del Senyor!  

Full i Espurna:...........................................................................................................  51,36 € 
Col·lectes dissabte i diumenge:   ..................................................................  .......377,70 € 

 
 

Per a pensar 
Si m'haguessis fet néixer gra de blat, 

que seria senzill d'arribar a ser una espiga! 
Llucar, créixer, florir en l'aire assolellat, 

entre olivers, en una terra antiga. 
Si m'haguessis fet néixer raig de llum, 

d'aquesta llum, Déu meu, que a tu no t'enlluerna, 
m'hauria estat donat de no triar el meu rumb: 

el meu destí fóra una recta eterna.  
 Però m'has creat home, fecund, fort. 
Has obert un camí a la meva mesura, 

i a cada instant he de buscar l'estel del nord 
en la nit nostra, viva, però obscura. 
Tinc por -tinc confiança. Servitud 

no hi hauria més dura que la de l'home lliure 
si, tant més fatigat com més s'hagués perdut, 

pogués perdre el repòs del teu somriure. 
 

                                                                            Màrius Torres  
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

