
 
Diumenge 31 de durant l’any / B                                               Número 462 / 4 de novembre de 2018 

 

 

Dos manaments que són un de sol  
 
Quan sentim o llegim l’evangeli d’avui, 
d’entrada ens sorprèn agradablement 
l’actitud  d’aquest mestre de la Llei  que 
s’acosta a Jesús i li pregunta allò que ja 
sabia, potser ho volia sentir directament de 
Jesús. Com tot mestre de la Llei estava 
preocupat per la Llei i les lleis. I  en la 
resposta Jesús li farà veure que la 
preocupació principal  més que la Llei ha 
de ser és estimar  Déu i els germans.  
I perquè ho entengui li recita  un frase de la 
Torà, el fragment del Deuteronomi que hem 
llegit abans i que aquell home devia 
conèixer bé perquè recitava cada dia: 
Escolta, Israel: El Senyor és el nostre Déu, 
el Senyor és l'únic. Estima el Senyor, el teu 
Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb 
totes les forces.  

Un amor que agafa tota la persona;  
l’afectivitat, el pensament, la intel·ligència, 
tota la vida. Però hi afegeix un segon 
manament sense que li hagués demanat i 
aquí hi ha la diferència: que són com un de 
sol, sense un no hi ha l’altre... si no 
estimem els altres difícilment el nostre cor 
pot estar obert a Déu i si estimem Déu 
aquest amor a Déu per força ens portarà a 
obrir el nostre cor al germans.  
En la resposta del mestre de la Llei veiem 
ja que ha après la lliçó i que uneix els dos 
manaments. Viure’ls i fer-los nostres és la 
millor ofrena  a Déu. De nou la religió de 
l’amor, el manament nou, la fe i la vida, 
Déu i els germans... On hi ha amor, allà hi 
ha Déu, diu la cançó, i al revés és 
impossible trobar-nos amb Déu si ignorem 
l’altre.    

 

   

 



Tinguem en compte...  

Horari de misses: Dilluns, dimarts i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dimecres Celebració de 

la Paraula i Comunió a 2/4 de 8 del vespre. Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre. 

Diumenge a les 11 del matí. 

Despatx parroquial. Horari d’hivern: Els  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. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 3: Pilar Pous. Pilín Giol Pujalt 

Diumenge 4: Miquel Yespes Solà (11è Aniv.) Francisco Font i Carme Bellavista. Família 

Carrera Tantiñà. 

Dilluns 5: Difunts 

Divendres 9 : Família Vilatimó Pujal 

Dissabte 10: Francisco Serret Roca (2n Aniv.) 

Diumenge 11: Martí Morell Mas. Pere Espuña Font (7è Aniv.)  

 

Vida de la parròquia 

 
Enterraments: El dia 31 d’octubre Martí Sala i Pujolras de 86 anys d’edat. El dia 1 de 
novembre Miquel Morera Sala  de 86 anys.  
          Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Catequesi: Dimarts a ¼ de 7 de la tarda reunió de catequistes de 2n curs. Dijous  a 2/4 de 6 

de la tarda L’Hora del conte a la Biblioteca  amb el Conte de Nadal.  
  
Confirmació 2018: Reunió dimecres a les 5 de la tarda. 

 
Capella de Sant Antoni: Rosari els dimecres a 2/4 de 4 de la tarda.  

 
Canvi d’horari de la missa dels dies feiners: A partir de demà dilluns dia 5 de novembre la 

missa del vespre dels dies feiners serà a 2/4 de 8 del vespre. L’anticipada del dissabte i 
festius continua a la mateixa hora, les 8 del vespre. A partir d’aquesta setmana no hi haurà 
missa habitualment el dijous al matí, excepte quan hi hagi un motiu o una celebració 
especial que ho demani. D’altra banda els dijous de 7 a 8 del vespre la Capella de les 

Germanes dels Sagrats Cors  al c. Hospital    està oberta  per a tothom qui vulgui fer una 
estona de  pregària davant del Santíssim.  
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   53,32€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 225,63€ 
                                                       Moltes gràcies!  

Per a pensar 
La llibertat  es pensa, s’imagina... i es guanya cada dia.  
La llibertat és no ser presoner del que diguin els altres.                                                    I.A.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

