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La responsabilitat a la carretera
Qui més qui menys, tots tenim a veure
amb el cotxe o amb qualsevol altre
mitjà de transport o de lleure a la
carretera, com a conductors actius o
vianants. D’ací la remarca de la pròpia
responsabilitat.
La carretera és un espai que
compartim les persones i els vehicles i
cal fer-hi atenció. Quan agafo el cotxe
no ho he de fer sentint-me poderós o
amb ple domini sobre els altres; el
cotxe és un mitjà que em fa un servei
a mi i als altres. En la meva ruta he
d’estar més en comunió amb els altres que no pas competint amb ells i sempre he de
ser prudent, actuar educadament i complint les normes de circulació, mirant de no
crear situacions que em puguin fer mal a mi o als altres. Quan condueixo he d’estar
pel que faig, i no puc distreure’m amb cap element que pugui fer-me perdre la
concentració. Si som creients és bo començar el viatge demanant al Senyor que ens
acompanyi en el nostre trajecte i que ens guardi de tot mal.

Intencions de misses
Dissabte 6: Família Ribé Portet
Diumenge 7: 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Comunitat Parroquial
Dilluns 8: Tomàs Lloret Llorca i Anna Roca Cruells (22è Aniv.)
Dijous 11: Coloma i Conxita
Dissabte 13: Carme Coll i Cruells
Diumenge 14: 10h Família Puigdollers Vall·llovera. 12h Enric Aregall

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre.
Dijous 8 matí. Diumenge a les 10h i a les 12h
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: En la reunió d’aquest passat dijous va deixar a punt el treball de
preparació de l’Assemblea Parroquial que tindrà lloc el proper curs i va fer un balanç
d’aquest curs que per la majoria dels membres del Consell era d’estrena.
Capella del Socós: Els dies 7, 17 i 27 de cada mes a les 7 de la tarda Rosari pregant
per les vocacions i l’Any de la Fe.
Enterraments: El dia 4 Mercè Sarrà i Masramon de 86 anys. Pedro Fernández i
García de 76 anys d’edat.
Que reposin en la Pau dels Senyor!
Col·lectes..........................................................................................................394,21€.
Donatiu .............................................................................................................. 40,00€

Parròquia de Sant Martí de Centelles
Bateig: Arnau Parés i Chàvez fill de Joan i Anna. Van ser padrins Jordi Vilarodà i Neus
Muñoz.
Benvingut a a la comunitat parroquial!

Per a pensar
Celebrem la vida ( Pren-te temps (38)
És massa la vida que hi ha en tu per acontentar-te a viure’n petites engrunes i de tant
en tant, encara.
Ets massa persona perquè t’enganyis a tu mateix i els altres vegetant en aquest món.
Ets massa ric per dintre perquè els altres no rebin de tu un doll de vitalitat.
És massa el bé que pots fer donant vida, que esdevé una injustícia reservar-te-la. És
massa grossa la força del compartir la vida, que t’entestis a viure com un egoista.
És massa la riquesa de la vida, perquè valgui la pena viure permanentment angoixat.
És massa clar l’horitzó, que no puguis tenir esperança.
És massa alliberador el missatge de Crist, perquè segueixis encadenant-te a tu mateix.
És massa present la creu de Crist, perquè els problemes et puguin vèncer.
És massa vivificant l’ Esperit de Déu, perquè t’hi puguis tancar una vegada més.
És massa vida la vida, que no la celebris!
Obre les teves mans, el teu cor i el teu cap i deixa’t arreplegar per la vida jove de la
pasqua. És massa. És fascinant!
Miquel A. Ferrés
Fragment de la pregària feta dijous al Baptisteri abans de començar el Consell
Pastoral

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

