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endavant tot i que no hi veu o bé es troba en alguna situació difícil. La fe és un do de 
Déu. Com a gratitud el nostre deure és mantenir
Déu ajuda quan el dubte o el cansament vénen a nosaltres.
La fe ens proporciona la joia de poder viure en comunitat igual que fan un cau de 
formigues: amb un ordre, ajudan
la Parròquia, treballant tothom dins les nostres possibilitats i fent
com Jesús ens va ensenyar.

 

Intencions de misses 

Dissabte 11 : Assumpció Salomó. Esposos Giol Mas 

Diumenge 12 : 10h Família Preseguer Arisa. 12h Joan Barnils Font

Divendres 17 : Esposos Miquel Balmes i Balbina Vall

Dimarts 7 : Dolors 

Diumenge 12 : 10h Comunitat Parroquial

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, d

Dijous a les 8 del matí. Diu

Despatx parroquial : Dimarts de 4 a 2/4 de 6 tarda

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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 ENCARA ÉS PASQUA 
Ja ens hem menjat la mona de Pasqua que els 
padrins ens han regalat, recordant la resurrecció de 
Crist i la nostra vida nova de fills de Déu que vàrem 
rebre en ser batejats. Però encara ens queden 
trossets de les figuretes i dels ous, que hem guardat 
per anar menjant a poc a poc. 
Així serà com recordar cada vegada una mica de la 
Pasqua, de la trobada familiar, dels padrins,...
Avui Jesús en l’Evangeli ens diu: “Feliç
creuran sense haver vist”. La imatge que em ve al 
cap és la de la fe. Nosaltres la comparem amb el 
bastó que fa servir un cec. Aquest, l’ajuda a caminar 
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Déu ajuda quan el dubte o el cansament vénen a nosaltres. 
La fe ens proporciona la joia de poder viure en comunitat igual que fan un cau de 
formigues: amb un ordre, ajudant-nos mútuament per construir les diferents realitats de 
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Intencions de misses  

: Assumpció Salomó. Esposos Giol Mas  

: 10h Família Preseguer Arisa. 12h Joan Barnils Font 

Esposos Miquel Balmes i Balbina Vall 

Comunitat Parroquial. 12h Maria Calm 

inguem en compte...  

lluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Diumenge a les 10 i a les 12 

: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda  
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Així serà com recordar cada vegada una mica de la 
Pasqua, de la trobada familiar, dels padrins,... 
Avui Jesús en l’Evangeli ens diu: “Feliços els qui 
creuran sense haver vist”. La imatge que em ve al 
cap és la de la fe. Nosaltres la comparem amb el 
bastó que fa servir un cec. Aquest, l’ajuda a caminar 

endavant tot i que no hi veu o bé es troba en alguna situació difícil. La fe és un do de 
la morir i demanar a 

La fe ens proporciona la joia de poder viure en comunitat igual que fan un cau de 
nos mútuament per construir les diferents realitats de 

ho amb joia i alegria 

Grup Baobab 

a les 8 del vespre. 



Vida de la parròquia  

 
Catequesi Familiar : Dilluns a les 9 del vespre.  
 
Missa Familiar : Aquest mes serà el diumenge dia 26 a les 12. La prepararem amb els 
que vingueu el dijous vinent, dia 16, a 2/4 de 9 del vespre.    
 
Capella Sagrats Cors : Cada dijous de 7 a 8 de la tarda, Exposició al Santíssim. 
Oberta a tothom qui vulgui. Entrada pel carrer Hospital. 
 
Flama Parroquial : El segon número d’aquesta publicació va sortir el dia de Pasqua. 
La Fama vol ser un butlletí d’informació de la tasca pastoral que fan els diversos grups 
de la parròquia. Aquest núm. 2 recull les activitats dels grups d’Altres Serveis que el 
formen : El Consell de Pastoral, Consell d’Economia i Patrimoni, Centre Parroquial i el 
Grup de Comunicació.     
Ens que l’heu llegida ens agradaria que ens féssiu arribar la valoració que en feu. 
Volem millorar el que calgui. També, encara que no sigui el més important i  no 
haguem fixat preu, aniria bé que hi col·laboréssiu econòmicament. Moltes gràcies! 
 
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ...........................................................................429,05€ 
Full i Espurna .......................................................................................................59,11€  
              Moltes gràcies 
 
 
 
 Per a pensar  
 

Pregària de Pasqua  

La nit de la creu s'ha il·luminat per sempre, Jesús, germà, amic, Senyor.                     
La nostra feble història de dones i homes sovint desconcertats,s'ha omplert de llum. 

Ens has estimat, Jesús, fins a morir en una mort indigna;                                                         
però aquest amor teu,ple,total, definitiu, ha obert les portes de la vida per sempre. 

A tot arreu, Jesús, en tantes persones i en tants fets, hi podem descobrir la força 
lluminosa de la teva vida. I per això ara, en celebrar la teva resurrecció,  

refermem la nostra fe en tu: tu ets el Fill de Déu, tu ets l'enviat del Pare per salvar-
nos,tu ens omples del teu mateix Esperit, a nosaltres, i a tots els homes i dones del 

món sencer. 

És Pasqua, Jesús, germà, amic, Senyor.                                                                                     
És Pasqua, i la teva vida és vida per a tota la humanitat. 

              De Web de Pastoral  

 
 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles.cat  
I també amb el domini .com  


