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Diumenge 3 de Pasqua / B

Creure ahir i avui
De fet, la vida dels deixebles, abans i després de la resurrecció del Crist, és això: donar
un pas endavant i un altre enrere: creure en Jesús Mestre i Senyor i negar-lo o sentir-lo
absent; experimentar-lo viu i que ens parteix el pa i no reconèixer-lo ni entendre´l com
aquell que camina amb nosaltres i ens obre el sentit de la Paraula; no creure’ns el
testimoni d’algú que l’ha viscut de prop i confessar-lo com a Senyor meu i Déu meu...
És un reflex de la nostra vida: ens costa sempre situar-nos allà on ens toca, llegir la realitat
sense tancar-nos al que no tenim previst i no sabem entendre, al misteri que ens fa adonar
de les limitacions personals i ens convida a tenir una altra mirada.

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

Horari de misses
Dilluns, dimarts. dimecres i divendres a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20 h.
Diumenge a les 11 h.

Intencions de misses
Dissabte 17: Esposos Rovira Sala. Tomàs Puigbó i Rosa Rosiñol
Diumenge 18: Maria Calm Preseguer
Dimecres 21: Ramon Pla (5è Aniv.)
Divendres 23: Difunts
Dissabte 24: Família Aregall Padrós
Diumenge 25: Joan Molist Devesa

Vida de la Parròquia
Missa Familiar
Celebrarem la propera el diumenge dia 25 d’abril, 4t diumenge de Pasqua, a les 12 h.
Confirmacions a la Catedral de Vic:
Com cada any, la Vetlla de la Pentecosta, el Sr. Bisbe convoca a la celebració del Sagrament
de la Confirmació a la Catedral de Vic. S’hi podran fer presents, entre d’altres, els qui desitgin
confirmar-se i, no ho puguin fer a la seva parròquia per manca de grup de confirmands. És el
cas de la nostra parròquia per segon any consecutiu. Fa ja uns anys que no hi ha prou joves
en edat de confirmar-se que demanin fer-ho, per això, després d’una preparació personal,
s’ajunten als altres de diferents parròquies per rebre la Confirmació a la Catedral. És una
ocasió per recordar la importància d’aquest sagrament i revalorar la seva rebuda, a l’edat que
s’acostuma a fer-ho o més tard.
Aquest any la celebració serà el dissabte dia 22 de maig a les 7 del vespre.
Enterrament: El dia 13 Rufina Mantero Rueda de 97 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Mans Unides: Avui diumenge tenim una parada al mercat. Hi podreu veure diferents articles
que us poden agradar i poden fer feliç algú que estimeu. D’aquesta manera porteu la
solidaritat allà on convé més. Gràcies
Col·lectes........................................................................................................................239,93€
Donatiu per Càritas ..................................................................................................... 100,00€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies.

Per a pensar
És difícil reconèixer Jesús si no contemplem i toquem les seves ferides a les mans , als peus i
al cor de tantes persones que viuen crucificades. S.C.

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

