
Diumenge 2 de Pasqua / C                                                   
 

 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana d

del vespre. Dijous a les 8 del matí

Despatx parroquial : Dimarts de les 4 a 2/4 de 6. 

Ara que ja hem canviat l’hora oficial també canviarem l’horari de despatx. 

d’abril comencem l’horari d’estiu: els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de

convingudes trucant al 938 811 032. 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda.

 

Intencions de misses

Dissabte 2 : Francisco Mataró

Diumenge 3 : 10hDolors Napal.

Divendres 8 : Martí Gil, Carme Albiol, Enric 

Dissabte 9 : Assumpció Salomó

Diumenge 10 : 10h Josep M. Relats Ruaix.

 

                                                             Número 3 2

Els diumenges que segueixen a la 
Pasqua de Resurrecció fins a la 
Pentecosta, són com un sol dia de festa, 
“un llarg i gran diumenge” que els 
cristians celebrem amb una gran joia. 
Durant tota l’octava pasqual, aquesta 
setmana que acabem, 
escoltat textos pasquals de l’evangeli de 
Joan, les aparicions del Senyor 
ressuscitat, posant en relleu el discurs i 
la pregària del Senyor, després del 
darrer sopar. I durant cinquanta dies
cant de l’Al·leluia 
proclamarem ens ajudaran a descobrir i 
fer nostres els fruits de la Pasqua.  

Tinguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a

les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12. 

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

Ara que ja hem canviat l’hora oficial també canviarem l’horari de despatx. 

d’abril comencem l’horari d’estiu: els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de

convingudes trucant al 938 811 032.  

Dijous de 5 a 8 tarda. 

Intencions de misses  

Francisco Mataró 

: 10hDolors Napal.12h Francesc  Pujol Albanell. 

Martí Gil, Carme Albiol, Enric David de Sauzea, Martí Gil(fill)

Assumpció Salomó, Julia Albitres Ursia. 

Josep M. Relats Ruaix.12h Comunitat Parroquial 
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Els diumenges que segueixen a la 
Pasqua de Resurrecció fins a la 
Pentecosta, són com un sol dia de festa, 
“un llarg i gran diumenge” que els 
cristians celebrem amb una gran joia. 

tota l’octava pasqual, aquesta 
setmana que acabem, hem llegit i 

textos pasquals de l’evangeli de 
Joan, les aparicions del Senyor 
ressuscitat, posant en relleu el discurs i 
la pregària del Senyor, després del 
darrer sopar. I durant cinquanta dies el 
cant de l’Al·leluia i les lectures que 
proclamarem ens ajudaran a descobrir i 
fer nostres els fruits de la Pasqua.   

, divendres i dissabte a les 8 

Ara que ja hem canviat l’hora oficial també canviarem l’horari de despatx. A partir del dia 19 

d’abril comencem l’horari d’estiu: els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. I a hores 

David de Sauzea, Martí Gil(fill) 



Vida de la parròquia 

 
Consell Pastoral : Dilluns 4 a les 9 del vespre. Començarem a 2/4 de 9 amb una pregària a 
la Capella dels Dolors, oberta a tothom. 
 
Formació d’adults : Tornem a l’horari habitual: Dimecres dia 6 a 2/4 9 del vespre. A càrrec 
de Mn. Josep Escós.  
 
Catequesi de Confirmació: Dijous a les 7 de la tarda. 
 
Catequesi de Primera Comunió : Reunió de pares dijous dia 7 a les 9 del vespre.  
 
Mans Unides : Avui a les 2/4 de 6 de la tarda a l’església, concert de l’Orquestra Juvenil i 
Gospel Choir. 
 
Enterraments : El dia 27 Pepi Sala i Pujolràs de 89 anys d’edat. El dia 31 Pepita Puig Costa  
de 87 anys. El dia 1 d’abril Montserrat Sala Bruguera de 96 anys. 
                
                                                                                Que descansin en la pau del Senyor!  
 
Col·lectes dissabte i diumenge : ............................................................................. 421,82€ 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir ...............................   53,74€ 
 

 

Per a pensar 
No vaig contra raó   
 
Quan dic que crec no faig un salt al buit: 
miro en mi mateix i em veig raó finita, cos mortal, sentiment inconstant, passió insaciable: 
el buit sóc jo quan manques Tu,  
Raó infinita, Amor etern, Perfecció saciada. 
 
Quan dic que crec no vaig contra raó: penetro en la raó, exulto en la raó,  
m’enfonso en l’arrel de la raó, 
I floreixo, creixo, estimo,  
no sols en sentiment, no sols amb foc que s’exhaureix, sinó també en raó  
i el cos es torna etern en la memòria de l’amor.  
 
Quan dic que  crec dic que no crec en una absència de sentit,  
dic que no crec en l’absolut de l’univers, ni del dolor, ni de la mort, ni de l’atzar, ni de la ment,  
ni en una Raó freda sense Amor,  
ni en silenci glacial entre nosaltres i l’Amor. 
 
Quan dic que crec no només dic; em deixo omplir per una joia molt profunda,  
em deixo caure en la mirada que em fa ser,  
em deixo créixer en una veu de bona nova, 
miro l’infinit i no m’esglaia. 
 
Quan dic que crec en Déu no salto al buit; toco les arrels d’allò que sóc, 
em sento il·luminat  -tan fosc com sóc!- 
de pietat, de gràcia i de misteri. 
                                                                                                                                   David Jou 

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


