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Gaudir de la fe, 

gaudir de la vida      

                                                                             

L’amistat de Déu amb Abraham li 
porta dificultats, com també en  
portà a  Noè. Però els assegura 
l’Aliança  i les benediccions del 
Senyor. Per més confiança que 
tinguem en el Senyor, la fe no ens 
exonera de sacrificis. Sabem que 
és més gran la recompensa.   
  
Com Pere, Jaume i Joan hem de 
mirar Jesús amb ulls nous: el 
veuen  envoltat de glòria , 
transparent i lluminós. És com un 
tast de la Pasqua. No podem 
mirar  Jesús sempre de la mateixa 
manera, amb clixés ja assumits, 
cal que el descobrim resplendent i 
ple de vida perquè il·lumini la 
realitat  i el nostre entorn humà.   
 
No ens quedem en la 
contemplació que no pot faltar en 
la nostra vida creient. La 
contemplació ens ha d’empènyer 
a l’acció. Encara que ens hi 
trobem bé, la vida no s’atura dalt 
la muntanya. Cal baixar i afrontar 
les dificultats, guardar el silenci i 

comunicar esperança.  
 
L’Eucaristia és un moment de transfiguració que ens  ajuda a caminar als costat dels 
altres, essent testimonis de vida i d’esperança  en el dia a dia. 
 
  

     



 

Intencions de misses 

 
Dissabte 27: Família Ribé Portet 
Diumenge 28: Comunitat Parroquial 
Dissabte 6: Antònia Calm 
Diumenge 7: Esp. Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca. Família Vallduriola Mataró 
 
 

Horari de misses 
 

Durant la Quaresma dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres a les 19h. Dissabte missa 

anticipada a les 19h.. Diumenge a  les 11h.  

 

Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial: Truqueu abans al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un 

correu a info@parroquiadecentelles.cat   

 

                      Vida de la Parròquia  
 

Missa Familiar:Tenim previst celebrar la propera el diumenge del Ram, dia 28 de març,  a les 

12h.  

 

Enterraments: El dia 21 Jesús López Martínez de 75 anys d’edat. El dia 26 Josep M. 

Martínez Romero de 82 anys.  Que descansin en la Pau del Senyor! 

 
 
Col·lectes ....................................................................................................................268,80€ 
Mans Unides  ............................................................................................................... 20,00€   
Càritas Donatiu........................................................................................................    100,00€ 
Donatiu calefacció..................................................................................................       10,00€ 
 
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església.  Gràcies. 

 
 
Per a pensar 
  
La pregària és un bàlsam per a l’ànima adolorida. Quan tot falla, quan les expectatives 

esclaten pels aires i les petites divinitats es volatilitzen, ens preguntem: Hi ha algú? Estem 

sols? Algú vetlla per nosaltres? Amb qui puc comptar? 

Pregar és aixecar el cap, buscar un interlocutor. És un clam contra la soledat, l’anhel d’una 

darrera justícia. La pregària és força de transformació interior. Dóna energia i ànim per 

afrontar el que toca viure des de la confiança, la serenitat i l’abandó.  

Pregar és escoltar i per això pressuposa el silenci interior. Pregar  és creure  que, fins i tot en 

la nit més obscura, som enigmàticament sostinguts per Déu. (F.T.)  

          

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

