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L’Evangelista Lluc i l’Ascensió 

L’Evangelista Lluc és el que dóna relleu 
a l’Ascensió del Senyor. Amb aquesta 
escena acaba l’Evangeli i amb la 
mateixa comença els Fets dels Apòstols. 
Per això parla de la primera part del 
llibre, l’Evangeli, que precedeix el llibre 
dels Fets. En el primer explica l’acció i 
les paraules de Jesús, en el segon els 
fets i la vida dels seguidors de Jesús, la 
primera església, les primeres 
comunitats. Units per un fet cabdal: la 
vinguda de l’Esperit Sant, que és el qui 

empeny la missió dels apòstols, qui els transforma de persones preocupades per la 
“reialesa d’Israel” en testimonis de Jesús Ressuscitat arreu de la terra. Els transforma 
d’homes decebuts i sense esperança a persones revestides d’un poder que ve de dalt 
que els fa descobrir de veritat el Déu  de Jesucrist, Pare gloriós, i que, tot i mirant el 
cel, viuen i treballen de debò tocant de peus a terra, plens d’una alegria immensa. 
Pujant al cel Jesús no abandona els deixebles, sinó que amb la força i el suport de 
l’Esperit Sant els fa testimonis seus arreu de la terra i els confia la missió de fer 
present el Crist en el món. Sentim-nos avui cadascun de nosaltres enviats a ser 
testimonis de Jesús, gràcies a l’Esperit Sant rebut. 
 
Intencions de misses  

Dissabte 11 : Esp. Joan Caralt i Maria Reixach 

Diumenge 12 . 10h. Família Soler Sarrà. 12h. Rafael Llohis i Homs   

Dimecres 15 : Isidre Sayós Blanch (1r Aniv.)  

Dissabte 18 : Família Mas Sayós 

Diumenge 19 . 10h. Comunitat Parroquial. 12h. Margarita Campmajó Garcia (1r Aniv.) i 

Josep Treserras Salabert    

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Diumenge a les 10 i 12h. Dijous a les 8h. Els altres dies a les 20h. 

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 Pastoral : Dijous 16 a les 9 del vespre. Començarem amb una estona de 
pregària oberta a tothom a la Capella Fonda.  
 
Capella del Socós : Durant el mes de maig  a les 7 de la tarda Rosari i Mes de Maria.  
 
Capella de Sant Antoni : Durant el mes de maig a les 5 de la tarda Rosari. 
 
 
46è Pelegrinatge a Lurdes : Des d’aquest dissabte al dimecres vinent. Els desitgem 
un bon viatge i bona estada a Lurdes.  
 
 
Enterraments : El dia 9 Maria Sáez Verjano de 89 anys d’edat. El dia 11 Maria Sala i 
Solà de 98 anys.  
                                                                          Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
 
Agraïment : Mn. Ramon Mata, que ens ha deixat recentment, ha volgut donar el seu 
calze de Missa Nova a la Parròquia de Centelles. Ho agraïm de tot cor.    
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge .....................................................................311,45€ 
Donatiu .............................................................................................................  60,00€ 
                                                      Moltes gràcies!  
 
SANT PERE DE BERTÍ 
Enterrament : El dia 6 Neus Costa i Casanovas de 74 anys d’edat. Es van celebrar les 
exèquies a l’església parroquial de Centelles.  
                                                                          Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Per a pensar   
El passat diumenge es va celebrar el dia de la mare. Encara que tots els dies podrien 
ser el dia de la mare, ja està bé que li dediquem un dia especial,un cop a l'any.  
Una bona mare és aquella que t'ajuda quan ho necessites, es preocupa per tu, et dóna 
consol i està sempre al teu costat. Però com que jo no puc dir totes les qualitats que té 
una bona mare, a elles els dediquem aquest escrit de Màxim Gorki: 
LA MARE 
Que hi pot haver més bonic que les cançons a flors i estrelles? 
- Els cants d'amor!, respondrà qualsevol. 
 Que hi pot haver més bell que el sol en un dia de maig clar? 
- La dona que jo estimo!,  els dirà l'enamorat. 
Sí, són boniques les estrelles al cel de mitjanit, ho sé; i bell el sol en un esplèndid dia 
de primavera, ho sé; i els ulls de la meva estimada són més bells que totes les flors, ho 
sé;  i és el seu somriure mes radiant que el mateix sol, ho sé. 
Però ningú ha cantat encara la més bella cançó; la cançó a la deu de totes les deus de 
la terra. La cançó al cor del món, al màgic cor d'aquella a qui anomenem tots MARE!!  
 
I per a tu Maria, mare nostra, l’ agraïment més sincer per haver-nos ajudat a conèixer-
te i a estimar-te com a mare. Prega per nosaltres. Gràcies 
                                                                                                                     Grup Baobab 
  

 
També ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.com  


