
Diumenge 3 de Pasqua / C                                                   
 
La pregunta insistent de Jesús 

no l’escoltem; estem massa ocupats en aconseguir algun projecte que tenim entre mans, o 
en aconseguir entrades per un concert, o en uns exàmens que ens interessa molt treure 
nota. Ens falta saber busca
silenci escoltar les seves paraules
pel company, una conversa sincera amb l’amiga, i un saber dir sí,  a compartir amb joia. 
Senyor ajuda’ns a saber fer silenci dins del nostre cor, per poder gaudir més fidelment del 
teu amor . 
                                                                                      
                                
 

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. 

comencem l’horari d’estiu: de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda.

 

Intencions de misses

Dissabte 9 : Assumpció Salomó, Julia Albitres Ursia.

Diumenge 10 : 10h Josep M. Relats Ruaix.

Dilluns 11 : Esposos Balbina Vall i Miquel Balmes 

Dissabte 16 : Esposos Giol Mas

Diumenge 17 : 10h Comunitat Parroquial
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La pregunta insistent de Jesús  
L’evangeli diu que Jesús pregunta 
Simó Pere si l’estima. Creiem que Jesús li demana 
tres vegades perquè sigui conscient de la seva 
resposta i Pere, a la tercera vegada, se sent dolgut 
per la insistència i li diu que sí, que l’estima de veritat i 
s’entristeix. 
Aquest fet el podem aplicar a nosaltres
A vegades Jesús ens pregunta coses o ens presenta 
un company menyspreat, una amiga difícil, un
voluntariat en moment inoportú, problemes familiars i 

estem massa ocupats en aconseguir algun projecte que tenim entre mans, o 
en aconseguir entrades per un concert, o en uns exàmens que ens interessa molt treure 
nota. Ens falta saber buscar un petit moment, petit, per arraconar els nostres interessos i en 
silenci escoltar les seves paraules. Paraules que ens faran saber buscar un acte amigable 
pel company, una conversa sincera amb l’amiga, i un saber dir sí,  a compartir amb joia. 

uda’ns a saber fer silenci dins del nostre cor, per poder gaudir més fidelment del 

                                                                                                                         

Tinguem en compte...  

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

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

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6. A partir del proper dimarts dia 19 d’abril 

comencem l’horari d’estiu: de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Dijous de 5 a 8 tarda. 

Intencions de misses  

Assumpció Salomó, Julia Albitres Ursia. 

: 10h Josep M. Relats Ruaix.12h Anna Vallduriola Font 

Esposos Balbina Vall i Miquel Balmes  

Esposos Giol Mas. 

Comunitat Parroquial.12h Maria Calm  
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’evangeli diu que Jesús pregunta tres vegades a 
Creiem que Jesús li demana 

tres vegades perquè sigui conscient de la seva 
i Pere, a la tercera vegada, se sent dolgut 

per la insistència i li diu que sí, que l’estima de veritat i 

Aquest fet el podem aplicar a nosaltres. 
A vegades Jesús ens pregunta coses o ens presenta 
un company menyspreat, una amiga difícil, un 
voluntariat en moment inoportú, problemes familiars i 

estem massa ocupats en aconseguir algun projecte que tenim entre mans, o 
en aconseguir entrades per un concert, o en uns exàmens que ens interessa molt treure 

r un petit moment, petit, per arraconar els nostres interessos i en 
araules que ens faran saber buscar un acte amigable 

pel company, una conversa sincera amb l’amiga, i un saber dir sí,  a compartir amb joia. 
uda’ns a saber fer silenci dins del nostre cor, per poder gaudir més fidelment del 

                                   GRUP BAOBAB 

, divendres i dissabte a les 8 

A partir del proper dimarts dia 19 d’abril 



Vida de la parròquia 

 
Catequesi: IV Trobada Diocesana de Catequesi al Col·legi de Roser de Sant Julià de 
Vilatorta, dissabte de 10 a 2/4 de 5 de la tarda.  
 
Missa Familiar : Aquest mes serà el dia 24 a les 12 del migdia. La prepararem el dijous 14 a 
les 9 del vespre.  
                
Col·lectes dissabte i diumenge : ............................................................................312,08€ 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir ................................52,11€ 
       Moltes gràcies! 
 
Per a pensar 
 

 
TU EM VÉNS A TROBAR 

 
Quin és el meu llac de Tiberíades? 

El meu lloc de treball, d’estudi, 
de convivència, on vaig gastant-me 

i guanyant-me la vida. 
 
 
 

 
Tu, Jesús, no vols ser un fet excepcional, 
algú a qui només trobo en aquell santuari, 

aquell pelegrinatge, aquell recés. 
Ni tan sols  et conformes amb els cinc minuts 

de la meva visita habitual a l’església. 
 

Tu em véns a trobar a casa, a la feina, 
a l’institut, a la llar d’avis, al carrer. 

Sense saber com, em dónes nova fecunditat, 
em convides a passar temps amb Tu, 

em convides de nou a seguir-te 
i m’envies a treballar pel Regne. 

 
Com més cas et faig, menys por tinc. 

Ja no em cal, com abans, 
trobar excuses per dir que no, 

sense quedar malament amb Tu, 
amb els altres i amb mi mateix. 

 
Fins i tot m’alegro de poder fer coses 
que els altres no  entenen i critiquen, 

quan sé que les faig per Tu. 
Gràcies perquè m’has alliberat. 

 
La Missa de cada dia 

 
 
 

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


