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Desmuntant als ídols 
En una de les classes del curs d’ Introducció a 
l’Antic Testament, el P.  Vilarrubias es va referir 
als ídols. Els ídols i les idolatries són un dels mals 
a que fan referència els textos bíblics. I el  
professor ens va recordar que avui també hi ha 
ídols que tenen un enorme poder.  
El darrer Consell Pastoral va proposar que la 
reflexió quaresmal d’aquest any a la nostra 
parròquia tingués com a centre els ídols d’avui, 
veure quins són i poder-hi actuar. 
A l’espera de concretar com ho treballarem, 
veiem d’entrada que el “diner”, és ídol 

omnipotent. Però segons com es mira hi ha actituds o “realitats” derivades o prèvies al  diner, 
que en sí mateixes poden vestir-se o disfressar-se d’ídols, com pot ser la “immediatesa”, la  
“competència” o “competitivitat” o “les ofertes”, per citar forces de l’àmbit econòmic. 
Tot preparant aquest treball hem trobat que Teresa Forcades en una entrevista cita a Jon 
Sobrino per definir els ídols com una “realitat que exigeix sacrificis humans”. Són com 
l’Anticrist, ja que si fossin realitats de Jesús, donarien la vida. Entre les coses que Forcades 
comenta, voldria subratllar: “l’esclavatge que exigeix el mercat”, el “context advers de les 
persones que no tenen temps per parar-se a pensar” o un concepte més pertorbador: “ la por 
a la llibertat”. Al llarg de la Quaresma que comença dimecres podrem aprofundir en què 
consisteixen aquests ídols o dèries de la nostra societat.  

 

 

 

Intencions de misses 

Dissabte 25:  Comunitat parroquial 

Diumenge 26: 10h, Joan Rigola i Maria Aregall 12h  Família Toran Aguilar 

Dilluns 27: Pepita Fontdevila Comas 

Dimarts 28: Assumpció Buscà i Morera 

Dissabte 4: Teresa Calm Brachs (5è Aniv.)   

Diumenge 5: 10h, Irene Aguilar i família.  12h Comunitat parroquial 

 

 

 



Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dissabte a les 8 del 

vespre. Divendres a les 8 del matí. Diumenge missa a les 10 i a les 12.  

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

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 

Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar: Avui darrer diumenge de mes a les 
12 del migdia. 
 
Dimecres de Cendra: És dimecres vinent, dia 1 de 
març. A les 8 del vespre missa amb benedicció i 
imposició de la cendra.  
 
Consell de Pastoral: Dilluns a les 9 del vespre. 
Mitja hora abans pregària a l’església, és oberta a 
tothom.     
 

Consell per als Assumptes econòmics i patrimoni: Reunió dimecres a les 7 de la tarda. 
 
Catequesi: 
Reunió de catequistes: Dilluns a ¼ de 7 de la tarda 
Catequesi Familiar: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda, grups  de nens i nenes 
Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda, grups  de nens i nenes  
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi Familiar: El grup de pares i mares del dissabte es trobara dissabte vinent a les 12 
del migdia.   
Formació d’Adults. Curs d’Introducció a l’Antic Testament: Dimecres  a 2/4 de 9 del 
vespre. 
 
Missa a la Residència: Es va celebrar ahir, darrer dissabte de mes.  
 
Mans Unides. Campanya contra la Fam:  A la col·lecta del dia 12 es van recollir 527,25€ 
que hem entregat a Mans Unides Moltes gràcies.    
 
Col·lecta de la setmana passada ..............................................................................297,84 €                          
Full i Espurna: Corresponent a dues setmanes..........................................................110,16 € 
                
                                                                                                             Moltes gràcies! 

 
 
Per a pensar  

“…A Barcelona havia sentit sostenir d’una manera aferrissada que l’únic agressor de la 
guerra (1914-18) havia estat Alemanya. A París… les responsabilitats de la guerra 
començaven  a veure’s… d’una manera molt més vasta.”  (Pla, Josep, “Notes sobre París”, 
Destino, Barcelona, 2a edició,1971, p. 35 (Obra completa de Josep Pla, IV). 
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

