
 
Diumenge 5 de Quaresma  / A                                                     Número 379 / 2 d’abril de 2017 

 
PREGAR DÉU (més enllà dels ídols) 
 Llegim a Ex 32, 7-14 “...s’han fabricat un vedell de fosa i es 
prosternen al seu davant (...) aquests són els teus deus, 
Israel...” Diem “Déu” de tot allò que dóna sentit a la vida, de tot 
allò que encamina la nostra existència i la nostra llibertat. Tants 
milers d’anys després de l’escena que ens narra l’Èxode, ens 
pot semblar una veritable fotesa afirmar que un vedell de metall 
sigui una divinitat mereixedora d’adoració. Però... ¿Som avui 
tant diferents dels antic israelites? “Adorem” algunes marques 
concretes i els articles que ens venen...; n’hi ha qui tracta la 
seva moto, cotxe, bicicleta millor que a algunes de les 
persones que els envolten; la moda, el “famoseo”, la música, 
l’esport... Bon Déu, ajuda’m a creure en Tu. Ajuda’m a creure 

en la teva Paraula, en el teu missatge, en el teu projecte. Vull creure i fer un pas més! Vull 
creure i comprometre la meva vida en l’amor i la misericòrdia que em proposes de viure. 
Ajuda’m! Vull confiar en Tu, sols en Tu, sense perdre més temps del que ja he perdut 
“adorant” falsos déus... Només de Tu em ve la veritable pau que em fa sentir bé amb mi 
mateix i que, lluny d’alienar-me i desconnectar-me de la realitat, m’ajuda a tocar de peus a 
terra amb serenor i a confiar esperançadament... A J U D A’M ! 
(Pregar en Quaresma 2017) 

 

Intencions de misses 

Dissabte 1: Família Ribé Portet     

Diumenge 2: 10h.Dolors Napal.12h Francisco Mataró.   

Dilluns 3: Pilar Fraxanet 

Dijous 6: Ànimes 

Divendres 7: Pere Argemí Garriga 

Dissabte 8: Assumpció Salomó    

Diumenge 9: 10h Joan Puigdollers i família.12h Consol Solés Roig.   

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, divendres i dissabte a les 8 del vespre. Dijous a 
les 8 del matí. Dimarts i dimecres Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre.  
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 

Pregària de Quaresma: Cada dissabte a 2/4 de 8 del vespre. Ahir la va preparar el grup de 
Lectors. Dissabte vinent Mans Unides. Tot seguit missa anticipada a les 8. 
 
Benedicció dels Rams: Diumenge vinent dia 9 d’abril a les 12 davant de l’església. 
   
Consell Pastoral: Dilluns passat s’esqueia la reunió núm. 100 des de l’arribada de Mn. Josep 
Alaró com a rector. La primera es va celebrar el 18 de setembre del 2007. Durant aquests 10 
anys s’han anat canviant els membres del Consell Pastoral.  En aquesta reunió el Consell:  
. Va revisar el que s’ha fet durant aquestes setmanes de Quaresma: el treball sobre el lema 
escollit, les pregàries de cada dissabte abans de la missa anticipada, les 24 hores de Pregària  
a la Capella del Socós... 
. Va preparar alguns dels actes de Setmana Santa i Pasqua: La Celebració Penitencial  tindrà 
lloc  el Dimarts Sant, dia 11 d’abril, a ¼ de 9 del vespre. Aquest dia la missa serà a les 8 del 
matí. També el Via Crucis que com altres anys serà participat  per diferents grups parroquials 
i famílies i tindrà lloc el Divendres Sant, dia 14 d’abril a les 10 del matí.  
. Vam acabar la reunió celebrant que era la que fa 100. I proposant convidar en una data 
propera totes  i tots els que han format part de Consells anteriors per compartir-ho amb ells.    
 
Enterraments: El dia 28 Conxita Coma Castells  de 90 anys d’edat, El dia 29 Ángeles 
Triguero Arias de 85 anys. El dia 31 Claudia Jurada Ciudad de 87 anys.  

                                                     Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
Proclama Matrimonial: Preparen el seu matrimoni en Norman Vergara Alcarazo, fill de 
Rafael i Esther, nascut a Barcelona i veí de Centelles i Laura Peláez Rodríguez, filla 
d’Alejandro i Isabel, nascuda a Vic i veïna de Centelles. 
 
Catequesi:  
Catequesi Familiar: Dilluns a les 9 del vespre trobada de pares i mares per preparar la 
catequesi d’aquest mes d’abril. 
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.  
Formació d’adults: Dimecres a les 9 del vespre.  
  
L’ALMOINA PENITENCIAL és un signe quaresmal de voler ser solidaris i expressió del  
compromís d’ajudar a refer la vida als necessitats. Això forma part de la vivència del cristià. 
Durant la Quaresma se’ns proposa de destinar el fruit de les nostres privacions voluntàries 
com a almoina penitencial i dipositar-lo a la caixeta que porta aquesta etiqueta. Es troba 
situada entre la porta de pujar al cor i la Capella del Sant Crist. Moltes gràcies.  
 
 
Col·lecta de la setmana passada .................................................................................407,38€                         
Full i Espurna:..................................................................................................................54,38€   
Seminari: ......................................................................................................................... 50,00€ 
Almoina Penitencial: 50 + 55........................................................................................ 105,00€  

Moltes gracies! 

 
Per a pensar 
 
  

Dialogar amb el cor és deixar penetrar el Misteri.  
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

