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Quaresma 2018
CAMINEM CAP A LA LLUM essent contemplatius i acollint les dificultats

Jesús dugué Pere, Jaume i Joan, tots sols dalt d’una
muntanya alta i es transfigurà davant d’ells: els seus vestits
es tornaren fulgurants, i eren tan blancs que cap tintorer del
món hauria pogut blanquejar-los així.
És una evocació a la Llum. Per copsar-la, per tenir aquesta
experiència, els deixebles van haver de pujar a la muntanya,
caminar cap a la Llum. I un cop a dalt, la contemplació, de
manera que no se’n voleien moure: Que n’estem de bé aquí
dalt!
Però cal baixar del nostre benestar, afrontar la realitat i
acollir les dificultats, a vegades extremes, com Abraham, per
tal de retrobar la llum i rebre les benediccions del Senyor,
trobar sentit al que fem i rebre el fruit de les nostres
decisions.

Intencions de misses
Dissabte 24: Dominga Coll Cruells
Diumenge 25: Angel Luís Galán Caballero.
Dilluns 26: Família Toran Aguilar
Divendres 2: Antonio Cebollero
Dissabte 3: Tomàs Puigbó i Rosa Rusiñol. Antonio Puig Costa i Assumpció Pujol Tuneu.
Diumenge 4: Antònia Calm

Tinguem en compte...
Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dijous a les 8
del matí. Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre . Diumenge a les 11 del matí.
Despatx parroquial: Dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda.

Vida de la parròquia
Missa familiar: Avui diumenge a les 11 del matí. La preparen el Catequistes i el grup de
Guitarres i Confirmació.
Visita Pastoral: Dimarts vinent tindrà lloc a la rectoria de Tona la cloenda de la Visita
Pastoral que el Sr. Bisbe ha fet a les parròquies del nostre arxiprestat. Servirà per trobar-nos
junts els rectors i el Bisbe i fer una valoració de la Visita i copsar la vida de cada una de les
comunitats que ha visitat. Hauria de ser una trobada ben profitosa.
Preparació de l’eucaristia dominical: La del porper diumenge la preparen Mans Unides i
Càritas.
12 hores de pregària: Tindran lloc a la Capella del Socós el dissabte dia 10 de març, en el
marc de les 24 hores de pregària al Senyor que ens recomana el Papa. Començarem a les 9
del matí amb una pregària comunitària inicial i acabarem a les 8 del vespre per participar tot
seguint a la missa de les 8 del vespre a l’església parroquial . Amb ella clourem les 12 hores
de pregària d’aquest any. Podeu a puntar-vos, si voleu, a la reixeta que trobareu al cancell de
l’església.
L’ALMOINA PENITENCIAL és un signe quaresmal solidaritat 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.
Full i Espurna:......................................................................................................... 65,20€
Donatiu: ....................................................................................................................282,85€
Centre Parroquial: Diumenge vinent a les 6 de la tarda Mariona Sagarra canta poemes de
Montserrat Abelló: Deixa’m tornar-te a dir.

Per a pensar
Desitjos quaresmals
Crear el buit de manera perceptible: el silenci, la contemplació, com a endreça i
despullament mental i cordial.
Desvetllar l’escolta un cop haguem aconseguit el silenci previ.
Viure els símbols amb força i llegir el que ens diuen.
Hem de poder-ho traslladar a la nostra vida quotidiana.

De M.D.

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

