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Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial 

Truqueu abans al  938 811 032 o escriviu un correu a info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses 
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 19h. Dissabte, missa anticipada a les 19h i diumenge 
a les 11 del matí.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 14: Assumpció Morell i Àngel Sala  
Diumenge 15: M. Socorro Solà Ribera (2n Aniv.)  Josep Valldeneu Roca, Dolors Bigas 
Brugalla i Joan Falcó Pladellorens  
Dissabte 21: Comunitat parroquial  
Diumenge 22: Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel, Sergio Peláez i Silvestra Aivar 
Gil.  

 
 
Vida de la Parròquia                  
 
Missa familiar: Avui diumenge a les 11h.  
 

 Vermut comunitari: Avui tornem a oferir-vos de participar-hi a la sortida de missa  per 
celebrar el diumenge, compartir i conèixer-nos millor. Cadascú pot ajudar fent una aportació 
econòmica segons les seves possibilitats. US HI ESPEREM! FEM PINYA! FEM PARRÒQUIA 
– COMUNITAT! 

  
Catequesi en grup dels nens i nenes: Dimarts o dimecres a les 17,15h.    
 
Festa de Sant Antoni Abat: Dissabte vinent, dia 21, a les 9 del matí Missa a l’ermita de Sant 
Antoni. A les 12h  benedicció dels animals a la Plaça.  

   
 Col·lectes:  ........................................................................................................299,18 €  
 Donatiu per calefacció............................................................................... ...   150,00 €  

      Moltes gràcies.   
 

Per a pensar 
A l'Evangeli d'avui hi ha com un ressò del que celebràvem diumenge passat en la 
manifestació de la identitat de Jesús allà en el Jordà. Hi són presents els mateixos 
protagonistes: Joan i Jesús. Avui mirem Jesús amb els ulls del baptista, Joan anomena Jesús 
com "l'anyell de Déu, que pren sobre seu el pecat del món". 
En aquest evangeli hi ha, també, unes paraules plenes de sentit per a nosaltres. El precursor 
afirma que Jesús és "el qui bateja amb l'Esperit Sant". Aquesta afirmació ens situa 
adequadament per poder interpretar la Redempció que Jesús ha fet possible. Jesús és el 
salvador de tots els homes, perquè és l'únic que disposa de l'Esperit, i l'Esperit Sant és l'únic 
que pot canviar els cors i el món. Els evangelis recorden sovint que Jesús era conduit per 
l'Esperit. Cal no perdre de vista que som cristians no sols pels ritus que celebrem, o per les 
normes que ens arriben de fora estant, sinó que ho som en la mesura que ens deixem 
transformar per l'Esperit de Jesús. Oblidar això seria una llàstima, una greu equivocació. 
Nosaltres hem estat batejats amb aigua i amb l'Esperit Sant, per tal que sigui l'Esperit el qui 
animi i impulsi la nostra vida de fills de Déu. J.D. 

           Ens podeu trobar a www. parroquiadecentelles.cat  o  .com                 


