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Portem el tresor que Déu ens ha confiat , com en gerres de terrissa 
 
Amb aquestes paraules comença la segona lectura de la missa d’avui. Unes paraules 
referides al ministeri de  Pau i que adreça als cristians de  Corint,  però que les 
podem fer extensives  a nosaltres i al do de la fe que hem rebut. La nostra fe que és 
un  gran regal i un  tresor valuós  però que és senzill i feble i per això hem de 
preservar i protegir  especialment. Un regal que hem d’alimentar i fer créixer amb  la 
formació, la pregària confiada i amb la recepció dels sagraments. Com  avui ho fa la 
Maya  rebent la primera Comunió i participant de ple a la taula dels convidats per 
Jesús. La felicitem molt cordialment i agraïm la dedicació dels que l’han 
acompanyada més de prop en el camí de la fe. Camí que té les seves dificultats  que 
hem d’anar superant dia a dia, amb la confiança de sortir-ne vencedors amb la força 
d’Aquell que ens estima.  
Dificultats i entrebancs que  ens vénen de fora o que, a vegades, posem nosaltres 
mateixos. Les pors i els dubtes que fan insegur el nostre seguiment de Jesús, la 
manca de voluntat i esforç per  donar resposta al que el Senyor ens demana,  les 
contrarietats que  ens fan trontollar o, més personalment, posar al davant dels valors 
que Jesús ens convida a viure, els nostres personals: ser més importants que els 
altres,  ocupar els primers llocs, creure’ns amb més drets que els altres i no tenir-los 
en compte, viure  de cara a nosaltres mateixos i oblidar-nos dels altres... 
  L’Evangeli d’avui és prou explícit en aquest sentit.  
     



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 
Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous  i divendres missa a les 20 h. Dissabte 

missa anticipada a les 20 h. Diumenge missa a les 11 h.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 24: Difunts Família Vallmitjana Benet     
Diumenge 25: Anna Gueldos Soriano. Carlos i Montserrat i família Vilaró. M. Rosa Cabrafiga 
Vilalta.  
Dilluns 26: Difunts Família Toran Aguilar 
Dimarts 27: Difunts   
Dimecres 29: En acció de gràcies  
Dijous 29: Comunitat parroquial 
Divendres 30: Antònia Molist Pujol (14è Aniv.)  
Dissabte 31: Difunts Família Vallmitjana  Benet 
Diumenge 1: Esposos  Joan Vall·llovera i M- Lurdes Roca. M. Dolors Aregall Soldevila   

 
Vida de la Parròquia  

  
 Enterraments: El dia 18 Martí Estragués Arau de 80 anys. El dia 24 Antoni Muns Arumí de 91 

anys. 
Que reposin en la Pau del Senyor! 

 
Mans Unides: El proper dijous dia 29 tindrà lloc la reunió que cada mes es realitza. En 
aquesta ocasió no podem invitar-vos a visitar-nos, degut a que les normes de la pandèmia 
redueixen a 10 persones les reunions. Si algú vol fer alguna aportació pot venir personalment 
els dijous de 6 a 8 de la tarda.   
  
Col·lectes ....................................................................................................................367,20€ 
Donatiu calefacció......................................................................................................  50,00€ 
Donatiu Parròquia ......................................................................................................500,00€ 
Donatiu Càritas ..................................................................................................... .... 100,00€ 
 
      Moltes gràcies 

     Per a pensar 
 

ELS ULLS NOUS      Pere Casaldàliga  

Llavors, jo veuré el sol amb uns ulls nous i l’ampla nit i el seu  aplec de viles; 

la blanca garsa que amaga els seus ous, la pell del riu que duu secreta vida. 

Seguint la pau del teu Esguardament, veure, per fi, de cert, l’encreuament 

de totes les senderes de la Història i el revers de la Mort, que és una festa.  

I els meus ulls nodriré en la teva Glòria per tal de veure, veure’m, veure’T sempre! 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

