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Aquest és el meu Fill, escolteu-lo!
Sovint parlem de la importància de la Paraula de Déu
en la nostra vida. Sense anar més lluny diumenge
passat, comentant l’evangeli, ho fèiem notar. I avui Lluc
ho remarca clarament: “Aquest és el meu Fill, el meu
elegit; escolteu-lo”
I és que en la Paraula, Déu ens parla i és a través de la
Paraula que coneixem clarament el que Jesús ens diu.
I el temps de Quaresma és propici per dedicar una
mica més de temps a llegir la Paraula de Déu i a
reflectir-la en la nostra vida per convertir-nos i canviar tot allò que no hi està d’acord.
A la Missa Familiar d’aquest diumenge, després de proclamar l’Evangeli, els nens i
nenes s’aproparan al leccionari i el besaran. Vol ser un signe de l’estima que hem de
tenir a la Paraula de Déu que ha de guiar els nostres passos.

Intencions de misses
Dissabte 23: Ànimes
Diumenge 24: 10h. Comunitat Parroquial. 12h. Maria Calm Presseguer (19è Aniv.)
Dilluns 25: Alejandro Rodríguez Morena (1r. Aniv.)
Dimarts 26: Família Torán Aguilar
Dimecres 27: Miquel Xuriach Ausiró
Divendres 1: Difunt
Dissabte 2: Miquel Balmes Aragall
Diumenge 3: 10h. A la Mare de Déu de l’Ajuda en acció de gràcies. 12h. Teresa Calm
Brachs (1r Aniv.)

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 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

Missa Familiar: Avui a les 12 del migdia.
Divendres de Quaresma: Pregària de Vespres al començament de la missa de les 8
del vespre.
Catequesi Familiar: Aquesta setmana amb els pares i mares, dilluns o dimecres de 9
a 10 del vespre o dissabte de 2/4 d’11 a 2/4 de 12, segon el grup.
Proclama matrimonial: Preparen el seu casament en Gerard Muntal Coronado, fill de
Jaume i Maria Blasa, nascut a Barcelona i veí de Centelles amb Àngela Grau i Serrat,
filla de Josep i Sònia, nascuda a Esplugues de Lllobregat i veïna de Vic.
Enterrament: El dia 20 Domingo Palomares i Asensio de 83 anys.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Col·lectes : ......................................................................................................265,87€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Els evangelis presenten Jesús concentrat no en la religió sinó en la vida. No és només
per a persones religioses i piadoses. És també per als qui s’han quedat decebuts per
la religió, però senten necessitat de viure de manera més digna i feliç. Per què?
Perquè Jesús encomana fe en un Déu en el qual es pot confiar i amb el qual es pot
viure amb alegria, i perquè atrau cap a una vida més generosa, moguda per un amor
solidari.
Fragment llegit a la pregària feta abans de començar el Consell Pastoral, dimecres
passat.

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

