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L’Esperit ens acompanya  

Ja fa massa temps que estem igual, massa 
mesos que no parem d’escoltar les mateixes 
notícies i veure les mateixes imatges. Arribem 
a un punt que la majoria de nosaltres ens 
estem fent un escut, com el d’una closca de 
tortuga construïda a poc a poc però dura, 
amb tot el que hem escoltat i vist, i sobretot 
pels nostres prejudicis cap aquests germans 
que no ens han fet cap mal, només estan 
fugint de la gent que els vol matar. 
Treiem-nos per una estona la closca i 

imaginem que ens passa el següent: el terra de casa nostra comença a tremolar, 
sentim molts crits, molts, i apareixen uns soldats que només per ser jueus, cristians, 
fins i tot de la mateixa creença, però no tant radicals, sents un tret, i veus com moren 
els teus éssers més estimats... Impactant, oi? 
I, si abans de passar això, hi ha hagut algú dels nostres germans que han pogut fugir  
o s’han decidit a fer-ho davant de la inseguretat i només han pensat en Europa com el 
destí acollidor i just i s’han trobat amb murs insalvables, amb burocràcia complicada, 
amb dubtes, sospites, una manca gran de tendresa. 
Potser algun dia necessitarem nosaltres ajuda. Ara que podem, per què no som 
nosaltres els que ajudem? 
Avui celebrem que tenim un company fidel i acollidor: l’Esperit Sant. Nosaltres parlem 
de set dons, demanem que tots els sapiguem fer servir, que la Saviesa torni el nostre 
cor obert i senzill, l’Enteniment ens serveixi per escoltar i actuar d’acord amb les seves 
ensenyances, que el Consell sigui el nostre guia espiritual, el Coratge ens faci forts per 
defensar la justícia, el do de la Ciència ens faci creatius i segurs, el do de Pietat ens 
faci sentir molt a prop el dolor dels nostres germans, el do de la Veneració a Déu ens 
porti a estimar com Ell ens estima cada dia a nosaltres. 
 

 

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 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda. 
 

 



Intencions de misses 

Dissabte 14 : Família Mas Sayós 

Diumenge 15 : 10h Josep M. Relats i Ruaix. 12h Ricard Viñas Matavacas (1r. Aniv.)  

Dilluns 16 : Família Pla Parés 

Dimarts 17 : Família Barnils Domingo  

Dissabte 21 : En acció de gràcies al Bisbe Torras i Bages 

Diumenge 22 : 10h En acció de gràcies Noces d’or d’Antoni Rosell i Dolors Coma.           

12h Balbina Vall Planas.   

 

Vida de la parròquia 

Catequesi de Confirmació : Dijous a les 7 de la tarda. 
 
Any de la Misericòrdia – Cinema : “Sense reserves” de Scott Hicks. Divendres 20 de 
maig de 2016 a les 21 hores a la Sala Mn. Esteve de la Rectoria 
 
Mes de maig: Durant aquest mes de maig cada dia Rosari i mes de Maria a les 5 de la 
tarda a la Capella de Sant Antoni i a les 7 a la del Socós. 
 
49è Pelegrinatge Diocesà a Lurdes : De l’11 al 15 de juny de 2016. Inscripcions fins 
el 20 de maig.   
 
Col·lectes dissabte i diumenge .........................................................................391,15€ 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir .......................... 56,01€ 
Donatiu : ............................................................................................................. 400,00€ 

    Moltes gràcies! 
 
CICLE DE CINEMA . ANY DE LA MISERICÒRDIA   
El Consell Pastoral Parroquial en motiu de l’Any de la Misericòrdia proposa portar a 
terme un cicle de cinema. De moment hem programat tres pel·lícules que ens 
permetran reflexionar sobre situacions de la vida o actituds que porten a la 
misericòrdia o que se n’aparten. La primera pel·lícula que hem escollit  és No 
Reservations (Sense reserves)  dirigida per Scott Hicks.  
 
 

 
Dia: Divendres, 20 de maig de 2016 a les 21 hores  
Lloc: Sala Mn. Esteve de la Rectoria de Centelles. 
Títol: No reservations (Sense reserves) , 2007. En castellà. 
Director: Scott Hicks. Actors principals: Catherine Zeta-
Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin, 
Sinopsi: Comèdia romàntica sobre les vicissituds d’una cuina de 
restaurant d’èxit, que es veu alterada per sorpreses de la vida i 
el cor. 
Duració: 105 min.   
 

 
 

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


