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Número 642 / 17 d’abril de 2022

De la Creu en neix la VIDA
Bona Pasqua !

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 cada dia a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20h. Diumenge a les
11h.

Intencions de misses
Dissabte 16: Comunitat parroquial
Diumenge 17: Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel i Sergio Peláez (1r Aniv.)
Dijous 21: Ramon Pla Parés (6è Aniv.)
Dissabte 23: Isidoro Chávez i Josep Calm
Diumenge 24: En acció de gràcies i pels difunts de la lleva del 42. Família Pou. En acció de
gràcies.

Vida de la Parròquia
Bateig: Marc Castilla Espíritu.

Benvingut a la comunitat parroquial!

Enterrament: El dia 16 Marina Quiles Alzamora de 100 anys d’edat.
Que descansi en la pau del Senyor!
Col·lectes dissabte i diumenge passats.......................................................... ......358,02€
Full i Espurna..................................................................................................... ..
29,57€
Col·lecta per Càritas Dijous Sant .....................................................................
274,83€
Col·lecta per Terra Santa Divendres Sant ...................................................
221,69€
Donatius.......................................................................................................... .......... .50,00€
Penseu a deixar l’import del Full i Espurna a la caixeta corresponent. Moltes gràcies!
Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes: Diumenge i dilluns de Pasqua,
respectivament, a les 11h missa i a les 12 Rifa de Pasqua.

Per a pensar
Una missa no! Una resposta sorprenent i que fa pensar

M’explicava fa pocs anys un capellà del bisbat d’Urgell, que va venir a una de les parròquies de
la Cerdanya de què ell s’encarregava un ampli grup de joves no recordo si d’una escola
cristiana o d’un moviment cristià, i van comentar la possibilitat de fer algun acte religiós. El
capellà va proposar als responsables del grup celebrar la missa, però els responsables van dir:
”Ui, no, una missa no. Més val que fem una adoració eucarística!”. El capellà aquell va quedar
tan sorprès que no va gosar preguntar el perquè d’aquella opció. I és que es veu que això ara es
porta, en els sectors conservadors, i té èxit: centrar la fe en solemnes actes d’adoració
eucarística, i no en allò que donaria sentit a la tal adoració, que és la celebració de l’eucaristia,
memorial de la mort i la resurrecció de Jesús... (J.L).
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com

