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LA PARAULA DE DÉU  
Aquesta setmana a la missa hem començat les 
lectures de durant l’any. Els dies feiners amb la 
carta als cristians hebreus i l’evangeli de Marc. 
Els anirem llegint fins que entrem al temps de 
Quaresma. Tenim un mes per gaudir d’uns textos 
que tenen les seves característiques: la carta als 
cristians hebreus no sempre fàcil d’entendre, però 
que remarca el caràcter sacerdotal i sacrificial del 
Crist, sense deixar de banda les exhortacions que 
l’autor fa als cristians a qui va adreçat l’escrit. I 

l’Evangeli de Marc,.segurament el més antic dels canònics i que serveix de referència 
als altres evangelistes, amb la frescor que suposa un missatge que s’adreça a cristians 
o futurs cristians d’origen pagà i que posa de relleu la humanitat de Jesús. És el més 
curt dels quatre i no fa referència a la infantesa de Jesús, sinó que presenta l’activitat i 
el missatge que Jesús porta a terme en tres grans escenaris: Galilea, capítols 1-8; 
camí cap a Jerusalem, 8-10  i Jerusalem, 11-16. D’altra banda, aquest any, els 
diumenges llegirem l’Evangeli de Lluc.  
 

Intencions de misses   

Dissabte 19 : Assumpció Salomó    

Diumenge 20 : 10h. Comunitat parroquial. 12h. Maria Calm Preseguer 

Dijous 24 : Balbina Vall i Planas 

Dissabte 26 : Família Casaldàliga Pujol 

Diumenge 27 : 10H. Comunitat Parroquial. 12H. Família Jarque i M. Àngels Vila   

 

 

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.  

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

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 



Vida de la parròquia  

 
Consell de Pastoral:  Reunió avui a les 4 de la tarda.   
 
Missa Familiar :   Diumenge vinent a les 12 del migdia  
 
 
Enterrament : El dia 17 Lola Roma i Pujol de 84 anys d’edat  
                                               Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes .........................................................................................................260,91€  
                                                        
 Moltes gràcies!  
 
 
Per a pensar   
 

Els joves i els infants 

Penso en els joves que busquen un sentit humà i cristià durador de la seva vida, sense 
oblidar aquells la joventut dels quals coincideix amb un allunyament progressiu de 
l'Església, que es tradueix en l'abandó de la pràctica religiosa. Estimats joves, us 
convido a conrear de forma contínua l'amistat veritable amb Jesús (cf. Jn15,13-15) 
mitjançant el poder de la pregària. Com més sòlida sigui, més us servirà de far i us 
protegirà de les pèrdues de la joventut (cf. Sal 25,7). La pregària personal es farà més 
forta acudint regularment als sagraments, que permeten una veritable trobada amb 
Déu i amb els germans en l'Església. No tingueu por ni inconvenient a testimoniar 
l'amistat amb Jesús en l'àmbit familiar i públic. Però feu-ho respectant als altres 
creients, jueus i musulmans, amb qui compartiu la creença en Déu, creador del cel i de 
la terra, així com grans ideals humans i espirituals. No tingueu por ni vergonya de ser 
cristians. La relació amb Jesús us farà disponibles per col · laborar sense reserves 
amb els vostres conciutadans, amb independència de la seva afiliació religiosa, per 
construir el futur del vostre país sobre la dignitat humana, font i fonament de la llibertat, 
la igualtat i la pau en la justícia. Estimant Crist i la seva Església, podreu discernir 
sàviament en la modernitat els valors útils per a la vostra plena realització i els mals 
que enverinen lentament la vostra vida. Intenteu no deixar-vos seduir pel materialisme 
i per certes xarxes socials l'ús indiscriminat podria mutilar la veritable naturalesa de les 
relacions humanes… 

      Ecclesia in Medio Oriente (Exhortació apostòlica postsinodal de Benet XVI)  

Adreçat als joves de les comunitats d’Orient però igualment indicat per als postres 
joves. 

 
 
 
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  


