
Diumenge 6 de Pasqua  / B                                       
 
La importància de la Paraula 

així com tenim cura, quan 
de les nostres mans al terra, de la mateixa manera hem de ten
deixar escapar del nostre cor la Paraula de Déu que se’ns comunica, pensant o parlant 
d’una altra cosa. Perquè no serà menys culpable el qui escolta la Paraula de Déu amb 
negligència, que el que deixa caure a 

Sant Agustí deia: La Paraula de Déu és pa. Ben explícits aquest textos.   

 

Intencions de misses 

Dissabte 9 : Difunts Família Dorca Serra 

Diumenge 10 :  10h Maria Rodríguez Castillo (1r Aniv. ) Teresa Calm Brachs (3r Aniv.) 12h 

Comunitat Parroquial  

Dijous 14 : Família Mataró Soldevila 

Dissabte 16 : Família Mas Sayós 

Diumenge 17 : 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h 

    

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

2/4 de 8 de la tarda.  
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La importància de la Paraula  

  
La setmana passada ens fixàvem 
la celebració. Avui remarquem la importància 
de la Paraula a la Missa. La Paraula sempre ha 
anat unida  a la veneració del Cos de Crist. Ja 
Orígenes (s. III) demanava que es “rebés” la 
Paraula amb tanta cura  com el Cos del 
Senyor.  

I Cesari d’Arles al 540 deia: 
és més important: la Paraula de Déu o el Cos 
de Crist? Si voleu respondre la veritat, heu de 
dir-me, certament, que la Paraula  de Déu no 
és menys important que le Cos de Crist! A més, 

així com tenim cura, quan se’ns distribueix el Cos de Crist, de no deixar caure res ni mica 
de les nostres mans al terra, de la mateixa manera hem de tenir igualment curs de no 

escapar del nostre cor la Paraula de Déu que se’ns comunica, pensant o parlant 
erquè no serà menys culpable el qui escolta la Paraula de Déu amb 

negligència, que el que deixa caure a terra per negligència el Cos del Senyor. 

Sant Agustí deia: La Paraula de Déu és pa. Ben explícits aquest textos.   

Intencions de misses  

Difunts Família Dorca Serra  

:  10h Maria Rodríguez Castillo (1r Aniv. ) Teresa Calm Brachs (3r Aniv.) 12h 

taró Soldevila  

: Família Mas Sayós  

10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Comunitat parroquial.   

inguem en compte...  

lluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte 

Diumenge a les 10 i a les 12. 

: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 tarda. A partir del dia 15  horari d’estiu: de 6 a 

 
 de maig de 2015 

La setmana passada ens fixàvem amb el cant a 
la celebració. Avui remarquem la importància 
de la Paraula a la Missa. La Paraula sempre ha 
anat unida  a la veneració del Cos de Crist. Ja 

nava que es “rebés” la 
amb tanta cura  com el Cos del 

I Cesari d’Arles al 540 deia: Què penseu que 
és més important: la Paraula de Déu o el Cos 
de Crist? Si voleu respondre la veritat, heu de 

me, certament, que la Paraula  de Déu no 
és menys important que le Cos de Crist! A més, 

de no deixar caure res ni mica 
ir igualment curs de no 

escapar del nostre cor la Paraula de Déu que se’ns comunica, pensant o parlant 
erquè no serà menys culpable el qui escolta la Paraula de Déu amb 

terra per negligència el Cos del Senyor.  

Sant Agustí deia: La Paraula de Déu és pa. Ben explícits aquest textos.    

:  10h Maria Rodríguez Castillo (1r Aniv. ) Teresa Calm Brachs (3r Aniv.) 12h 

 

 a les 8 del vespre. 

A partir del dia 15  horari d’estiu: de 6 a 



Vida de la parròquia  

 
 
48è Pelegrinatge a Lurdes amb malalts i minusvàlids : Del 13 al 17 de 
juny de 2015. L’organitzen les Hospitalitats Mare de Déu de Lurdes Vic i 
Solsona. Inscripcions fins el 20 de maig a Concepció Valldeoriola Creus.  
 
 
 
 

Celebració del perdó : Amb els grups de catequesi de 1a comunió: se celebra demà 
dilluns i també es va celebrar el dimarts  passat.    
 
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. 
 
Acolliment dels pares i mares que demanen el bateig  del seus fills : Va tenir lloc 
dimecres passat a les 9 del vespre.  
 
A propòsit de la qüestió armènia. Centenari d’un ge nocidi : Xerrada de Bàrbara Virgil a 
la Sala de Vidre del Casal Francesc Macià, dijous dia 14 de maig a les 8 del vespre.  
 
Ajuda al Nepal : Si voleu fer un donatiu, podeu fer-lo a través de la Parròquia o d’aquest 
compte de Càritas LA CAIXA ES76 2100 2208 3002 0025 4904. O per mitjà de Mans 
Unides  al compte La Caixa  ES06 2100 3291 9125 0004 4484. O bé a Centelles pel Nepal 
La Caixa ES92 2100 0765 8102 0020 8682. Moltes gràcies.   
   
 
Col·lecta dissabte i diumenge ...........................................................................268,15€ 
Full i Espurna .......................................................................................................50,65€  
Donatiu : ................................................................................................................70,00€                                                                                            
 
 
Per a pensar  
 
Aquests dies hem viscut uns fets que em porten a pensar on està la confiança que sempre 
s'ha tingut als mestres.  
Què és la confiança? Com es guanya? Com es perd?  
Cada cop que hi penso recordo un nadó durant els primers dies de la seva vida, que 
diposita plenament la seva confiança en la persona que li fa carícies i abraçades, en 
aquest cas, la mare. La mare la podem interpretar també, com un professor els primers 
dies d'escola, que quan tots els alumnes encara no han agafat el ritme i estan 
desencarrilats, sempre manté la calma i controla la situació. 
Els adolescents, tenim una confiança "fràgil", vull dir, la guanyem i la perdem molt 
ràpidament. Proposaria a tot adolescent que llegeixi  aquest escrit que confiï 
indiscriminadament, sense mirar el color, l'edat, el sexe o la nacionalitat. A vegades la gent 
que menys ens pensem és amb la que més es pot confiar. 
Com a final diria que les paraules de Jesús son la base per poder intentar generar 
confiança: “ESTIMEU-VOS UNS ALS ALTRES” 

                                                                 Grup Baobab 
 
 

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


