
Diumenge 4 de Pasqua  / B                                        
 

 
 

Intencions de misses 

Dissabte 25 : Família Ribé Portet

Diumenge 26 : 10h Comunitat Parroquial. 12h 

Dilluns 27 : Montserrat Tuneu i pares 

Diumenge 3 : Comunitat Parroquial 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana d

vespre. Dijous a les 8 del matí

A les 12 missa. 

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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Santa Teresa i la pregària 

 

Santa Teresa fa una bella definició de la pregària: 
servei d’amor a qui tant ens va estimar.

Diu també que el fruit de l’amor servicial
pregària consisteix  a abandonar el 
Solament per això la pregària, el diàleg autèntic amb 
Déu és un gran bé. El temor servil ofega l’esperit i 
transforma l’oració en un regateig de mínims. 
Desapareix el do i la gratuïtat.    

La pobresa, entesa coma  deseiximent, és la millor 
ofrena a Déu perquè ompli d’altres béns l’ànsia de 
plenitud de la persona.  

  
 

Intencions de misses  

Família Ribé Portet 

10h Comunitat Parroquial. 12h Josep Mirambell i Angelina Garriga 

Montserrat Tuneu i pares  

: Comunitat Parroquial   

inguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i dissabte

les 8 del matí. Diumenge a les 10 Celebració de la Paraula i Comunió. 

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

: Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 
26 d’abril de 2015 

Santa Teresa i la pregària  

Santa Teresa fa una bella definició de la pregària: 
servei d’amor a qui tant ens va estimar. 

l’amor servicial  en la 
pregària consisteix  a abandonar el temor servil.  
Solament per això la pregària, el diàleg autèntic amb 
Déu és un gran bé. El temor servil ofega l’esperit i 
transforma l’oració en un regateig de mínims. 

pobresa, entesa coma  deseiximent, és la millor 
ofrena a Déu perquè ompli d’altres béns l’ànsia de 

irambell i Angelina Garriga  

i dissabte a les 8 del 

Celebració de la Paraula i Comunió. 



Vida de la parròquia  

 
Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia.  
 
Catequesi Familiar : Dilluns o dimarts a  ¼ de 6 de la tarda.  
 
Enterraments : El dia 24 Magdalena Parés i Guiu de 87 anys. El dia 25 Lluís Bruguera 
Sala de 68 anys d’edat.  
    Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
 
 
Pregària silenciosa : Avui a les 7 de la tarda a  la Capella de la Mare de Déu del 
Socós.  
 
Mes de Maig : Rosari i Mes de Maria a la capella de Sant Antoni cada dia a les 5 de la 
tarda i a la Capella del Socós a les 7 de la tarda. 
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ...........................................................................300,73€ 
Full i Espurna .......................................................................................................48,53€  
             Moltes gràcies 
 
 
 Per a pensar  
 

A propòsit de la meditació 
La clau de gairebé tot és la grandesa 
del despreniment. Això s’esdevé així, 
sobretot en l’art, l’amor i la meditació. I 
quan parlem de “deixar anar o 
desprendre’s” parlem de la 
importància de confiar. Com més 
confiança tingui un ésser humà en un 
altre, millor el podrà estimar; com més 
es lliuri el creador a la seva obra, més 
li correspondrà l’obra. L’amor – com 
l’art i la meditació – és purament 
confiança. I pràctica, és clar, perquè la 

confiança també s’exercita. La meditació és una pràctica per fer créixer la confiança. 
T’asseus i ¿què fas? Confies. La meditació és una pràctica de l’espera. Però ¿què 
esperem realment? Tot i res. Si esperéssim una cosa concreta, aquesta espera no 
tindria valor, perquè es basaria en el desig d’una cosa que no es té. Només quan 
aquesta espera és no utilitària o gratuïta, esdevé genuïnament espiritual. 
                                                                   

BIOGRAFIA DEL SILENCI 
Pablo d’Ors 

 
 
 
 

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


