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DONAR NO EMPOBREIX SINÓ QUE 
DIGNIFICA  
 
La Paraula de Déu d’avui és una crida a la 
generositat i una afirmació que donar no 
empobreix al qui dóna sinó que el manté 
proveït i al mateix temps dignifica al qui rep allò 
que hom dóna. La generositat és premiada 
amb l’abundància. Pensar primer en l’altre que 
en un mateix és una bestiesa pel qui té la vida 
solucionada. 
És una crida a ser autèntics i a no aparentar 
una cosa i ser-ne una altra. També ens cal 
aquesta autenticitat des de la fe. 
El signe de la petitesa: la viuda que hi tira dues 
monedes de les més petites, però que amb 
elles dóna tot el que té, perquè era pobra i les 
necessitava per viure es contraposa al qui fa 
un gest enganyós o fruit de l’avarícia i dóna el 
que li sobra, pensant només en si mateix. 
Les dues dones de les lectures d’avui són 
persones senzilles i humils, però amb un gran 
cor. Saben compartir perquè són capaces de 
compadir-se de l’altre. Haurien de ser un 
estímul per a tots nosaltres, especialment quan 
ens oblidem de la compassió. 
 
  
  
 

   

 

Tinguem en compte...  

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dijous no hi 

ha missa. 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 10: Francisco Serret Roca (2n Aniv.) 

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

Dilluns 12: Difunts 

Dimecres 14: Dolors Sala Bou. Julio Acín (14è aniv.) 

Divendres 16: Família Dorca Aumatell 

Dissabte 17: Família Dorca Aumatell. Família Ribé Portet. 

Diumenge 18: Enric Aregall. Maria Calm Preseguer. 

 

Vida de la parròquia 

 
Enterrament: El dia 8 Rosa Boleda Vila de 92 anys d’edat.  

                     Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
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.  

 
Som una gran família. Cal que actuem com una gran família. També a l’hora de compartir 

les despeses  que suposa el funcionament del dia a dia de la Parròquia. Només  de calefacció 
aquest octubre s’han pagat 4.102,28 €. És el que vam gastar l’hivern passat. Són molts diners 
els que costa la calefacció i ho sabeu tots els que a casa no voleu passar fred. Doncs a 
l’església, la casa de tots, tampoc  hi podem passar fred. D’aquí que us demanem que ens 
ajudeu responsablement. Ens hem de refiar, sobretot, de les col·lectes de la missa. Us 
adonareu que posant un, dos o cinc cèntims dins el sobre no arribem enlloc. Sense 
desestimar cap  esforç per petit que sigui, precisament l’evangeli d’avui ens ho fa notar quan 
Jesús lloa aquella dona pobra que ha donat dues monedes de les més petites que 
necessitava per viure. Des del Consell d’Economia mirem de contenir tant com podem les 
despeses, sempre comptant amb la vostra generositat i ajuda. A tots  moltes gràcies.   
 
Càritas  Parroquial. Gran recapte d’aliments 2018: Necessitem voluntaris pel divendres, 30 
de novembre tarda, dissabte 1 de desembre matí i tarda i diumenge 2 de desembre matí. Si 
ens  vols ajudar, pots apuntar-te  enviant un whatsapp al 636 690 682  o un correu-e a: 
caritascentelles@gmail.com. Moltes gràcies. 
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   61,17€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 238,91€ 

                                                        
                                                                               Moltes gràcies!  

Per a pensar 
 
A Déu li podem dir mentides però no el podrem enganyar mai. Ell ens coneix tal com som  i 
sap com actuem.                                                                                                          S.C.  

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

mailto:caritascentelles@gmail.com
http://www.parroquiadecentelles.cat/

