
          
Diumenge  6 de Pasqua  / C                                                  Número 647   / 22 de maig de 2022 

 

 

 
 
 

 

Celebració comunitària de la Unció dels malalts    
 
Avui celebrem comunitàriament la Unció dels malalts. Tots els qui vulguin es 
poden acostar a rebre aquest sagrament. Aquest sagrament, més que un anunci 
de la mort, és  un sagrament de vida, que ajuda als malalts i a les persones grans 
creients a viure cristianament aquesta etapa de la vida i a superar el 
descoratjament provocat per la malaltia o la vellesa. Per això  el millor moment de 
rebre’l és quan les nostres facultats estan en actiu i no pas quan estem ja a 
l’agonia i la nostra consciència s’esvaeix. Per això també és un sagrament que 
podem rebre més d’una vegada. Ens dóna la gràcia de l’Esperit Sant amb la qual 
som ajudats en la nostra salut i confortats per la confiança en Déu, més enllà de la 
malaltia i el sofriment.  

Santa  Maria, Mare de Misericòrdia. 
Vós  que sou la salut dels malalts 

i el consol dels afligits, 
ajudeu-nos en els moments d’incertesa 

i revifeu la nostra confiança. 
 
 

 

   



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 21: Família Ribé Portet. Pere Rovira i família. 
Diumenge 22: Josep Eroles Pujal (2n Aniv.)  
Dimarts 24: Agustí Vallduriola  
Dimecres 25: Ànimes   
Dijous 26: Família Torán Aguilar  
Dissabte 28: Ton Carrera i Antònia Calm. Lluís Viñas Mas  
Diumenge 29: Comunitat parroquial    
 
Vida de la Parròquia  
 
Celebració del Sagrament del Perdó: Va tenir lloc divendres passat dia 20 amb els nens i 
nenes que es preparen per a la Comunió. 
  
Catequesi Familiar: Final de curs  amb les famílies i els catequistes dissabte vinent dia 28 a 
la Capella de Sant Antoni a partir de les 4 de la tarda.    

Rosari i Mes de Maria: Durant el mes de maig a les 4 de la tarda.  
 
Enterrament: El dia 19 Maria A.Cobo Arcija de 81 anys d’edat. 

                                   Que descansi en la pau del Senyor!    
 Col·lectes dissabte i diumenge passats.......................................................... ......253,83€ 

Full i Espurna..................................................................................................... ..       35,59€  
Donatiu................................................................................................  ..... ...............  50,00€ 
 
Si agafeu el Full i  l’Espurna us agraïm que deixeu l’import corresponent, si podeu.  
 

 Per a pensar  

  

Els Evangelis:  Va arribar un moment en què un d’aquells cristians, anomenat Marc, va 
considerar que totes aquelles històries que s’anaven transmetent de boca en boca fora bo de 
recollir-les en un llibret. I així ho va fer. Va pensar en un esquema bàsic de la vida de Jesús, i 
hi va anar incorporant les diverses històries, adaptant-les segons li semblava oportú perquè 
tinguessin unitat i coherència, i perquè fessin parar atenció en el conjunt del missatge tal com 
Marc l’entenia. Al final, hi va posar el relat de la passió i la mort, i l’anunci de la resurrecció. I, 
al començament, un títol: “Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu”. I així, la 
paraula “evangeli”, que en grec vol dir “bona nova”, “missatge joiós”, va passar a designar 
aquests llibres que recullen els fets i les paraules de Jesús. Se’n van escriure uns quants, de 
llibres d’aquests, d’entre els quals, en el decurs del temps, la comunitat creient en va 
considerar quatre com a fiables i assumibles per tots: a més del de Marc, els de Mateu i Lluc, 
que segueixen el mateix esquema de Marc ampliant-lo amb altres materials, i el de Joan, que 
segueix un esquema i uns criteris força diferents.  J.L. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

