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 Jesús, el 

veritable amic   
 

En aquest fulletó, rebut 
aquesta setmana hi ha 
aquest missatge  i un 
text que ens va bé fer-lo 
nostre, com adults, ja 
que sovint, quan parlem 
d’amics, pensem en els 
nens i adolescents. I 
també els grans tenim 
amics, els valorem i hem 
de conrear l’ amistat i 
tenir Jesús com un 
veritable amic.  
Diu entre altres coses:  
Jesús, tu ets  un 
veritable amic. No sols 
comparteixes cadascun  
dels meus patiments, 
sinó que els fas teus. 
M’escoltes amb bondat, 
quan t’explico les meves 
amargors i no deixes mai 
de suavitzar-les. Et trobo 
sempre i en tot lloc. Mai 
et canses d’escoltar-me i 
no deixes de fer-me bé. 
Si t’estimo estic segur de 
ser correspost. No tens 
necessitat dels meus 
béns i no t’empobreixes 
en  atorgar-me els teus. 
Totes les adversitats no 
aconseguiran  mai 
allunyar-me de tu; al 
contrari, mai sentiré amb 

tanta plenitud la teva presència ni mai estaràs tan pròxim, com quan tot em sigui 
contrari.   
    



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial 

Truqueu abans al  938 811 032, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un correu a 

info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses 
Aquesta setmana cada dia a les 19h. Dissabte missa anticipada a les 19h. Diumenge a les 

11h.   

  

Intencions de misses 

  
Dijous 17: Sor Glòria Aleza, germana missionera dels Sagrats Cors 
Dissabte 19: Comunitat parroquial  
Diumenge 20: Pere Canamasas (1r Aniv.)  
Dijous 24: Sergio Peláez Rodríguez 
Dissabte 26: Família Toran Aguilar 
Diumenge 27: Ton Carrera i Antonia Calm   
 
Vida de la Parròquia  

   
                            Catequesi: Va tenir lloc dimarts passat la reunió de pares i mares de 2n curs, per revisar el 

treball fet i el de la resta del curs i programar les celebracions de les Comunions. 
 

  Per a pensar 
 

 

El rostre amable de l’Església  

 

Sebastià Alzamora  escrivia una columna dilluns passat sobre el Bisbe Toni Vadell. En  

recordem un fragment.  

Toni Vadell, el temps que ha estat bisbe però també abans de ser-ho, i abans fins i tot de ser 

ordenat sacerdot, sens dubte era un d’aquests servents ( del Senyor). Érem del mateix poble, 

Llucmajor, i de la mateixa quinta, la del 72, i puc afirmar –com qualsevol que el conegués– 

que ja d’infant la seva vocació i la seva fe eren autèntiques, profundes i sinceres. Tenia una 

capacitat de treball extraordinària i una intel·ligència fora del comú per a l’estudi de les 

severes disciplines de l’esperit, certament, però també per a la comprensió concreta i atenta 

de les persones, que era allò que realment li importava. Entenia el sacerdoci, i després la 

tasca pastoral, igual que la vida: com un acte d’estima cap a les persones, que veia realment 

com a germanes seves, fossin creients o no ho fossin. Els seus coneixements de filosofia 

eren vastos (però mai hauria comès l’acte de vanitat d’anomenar-se a ell mateix filòsof, com 

fan d’altres amb molta menys preparació) i estimava les arts, les lletres i la ciència, però els 

coneixements que de debò li van ser útils i el van convertir en una personalitat que avui molts 

enyoren els va adquirir a casa, apresos de son pare i de sa mare, gent senzilla i amb una idea 

clara del que està bé i el que està malament. Ell va entendre que el que estava bé era posar-

se al costat dels humils, dels afligits i dels que de vegades necessiten ajuda, que som tots. 

(...)  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

