
 
Diumenge 7 de durant l’any / C                                                      Número 478 / 24 de febrer de 2019 

 

 
La missa del diumenge  

 
El Papa Francesc en l’ audiència del 13 de desembre de 
2017 feia referència a la missa del diumenge. Tot i que ja 
ha passat més d’un any, recuperem algunes frases que 
ens poden ajudar a valorar la missa dominical. 

 
Nosaltres els cristians anem a missa el diumenge per 
trobar el Senyor ressuscitat, o millor dit, per deixar-nos 
trobar  per Ell, escoltar la seva paraula, nodrir-nos a la seva 
taula, i així, fer-nos Església, és a dir, el seu Cos místic 
vivent al món. 
Si l’hem perdut, cal recuperar el sentit cristià del diumenge  
il·luminat per l’Eucaristia. Cal revifar aquesta consciència 
per recuperar el significat de la festa, de l’alegria, de la 
comunitat parroquial, de la solidaritat, del descans. 
La trobada dominical amb el Senyor ens dóna la força de 
viure l’avui amb confiança i  valentia i anar endavant amb 
esperança. 
Ës veritat que la qualitat  de la vida cristiana es mesura per 
la capacitat d’estimar, però com podem fer-ho sinó prenem 
l’energia necessària  un diumenge i un altre a la font 
inesgotable de l’Eucaristia?. 

No anem a missa per donar alguna cosa a Déu, sinó per  rebre d’Ell el que de veritat 
necessitem i  amb la seva gràcia, amb la seva presència viva en nosaltres i entre nosaltres 
posar en pràctica el seu manament, i així ser els seus testimonis creïbles. 
 

   
 

 

Tinguem en compte...  

 

Horari de misses: Dilluns,dimarts, dimecres i divendres missa a 2/4 de 8 del vespre. Dissabte 

missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge a les 11 del matí. 

Despatx parroquial: El dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 



Intencions de misses 

 

Dissabte 23: Família Ribé Portet  

Diumenge 24: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca. Maria Calm (25è Aniv.) 

Dissabte 2: Família Vila Arisa   

Diumenge 3: Comunitat Parroquial 

 

Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar: Avui diumenge  vinent a les 11 del matí.   
 
Consell Pastoral: Dilluns dia 25 a 2/4 de 9 del vespre. 
 
Animadors del cant: Reunió dimecres dia 27 a les 7 de la tarda.  

 
Mans Unides: El dijous dia 28 a les 6 de la tarda tindrà lloc la  reunió  dels voluntaris. 

 

Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col·lectius: Dilluns de 8 

a 8,30 del vespre a la Capella del Sant Crist. Oberta a tothom és una iniciativa d’un grup de la 
parròquia que vol portar-la a terme mentre duri el judici dels encausats pel procés català, amb 
el convenciment que la força de la pregària ajudi i sostingui en la veritat i la justícia a ells, als 

seus familiars i també als magistrats, fiscals, advocats i periodistes.  

Enterraments: El dia 20 Maria Palou Casellas de 94 anys. El dia 22 Maria Teresa Falgueras 

Creus  de 73 anys d’edat.    
                                                                           Que descansin en la Pau del Senyor!  
 

 
Col·lectes dissabte i diumenge ..................    208,56€       
 
Full i Espurna:  ...........................................       52,13€  
 
Donatiu Mans Unides ......................................100,00€  

                             
                                                  Moltes gràcies. 

 

 
 

 

Per a pensar  
 

De vegades no podem perdonar perquè hi ha una emoció reprimida dins nostre; fins que no 
alliberem aquesta emoció, no podem perdonar. Hi ha diferència entre el perdó personal i el 
procés de reconciliació en l'àmbit col·lectiu. Aquest darrer implica el trobament de les dues 
parts i es troba a la base dels processos de mediació. Necessitem el perdó a nivell global, 
però també a nivell personal.  M.V.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

