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Trobem avui Jesús assegut a dalt de la muntanya, com un nou Moisès, que presenta 
la llei nova dels benaurats, els ciutadans del Regne. Cal fer atenció davant del text de 
les benaurances, tan conegut i valorat. Amb elles Jesús no pretén presentar la 
pobresa i el sofriment com una benedicció de Déu, com si Jesús hagués dit: 
acontenteu-vos com esteu, que ja tindreu després el vostre premi. Al llarg de 
l'Evangeli no trobarem cap manifestació que avali que la pobresa, les humiliacions i 
els sofriments siguin un que regal de Déu Pare. 
El que Jesús fa  en les Benaurances és  adreçar-se als pobres i als humiliats i donar-
los  l'enhorabona, perquè arribava el temps de posar remei als seus mals, perquè 
Déu suscitarà una multitud d'homes i de dones compassives, nets de cor, 
pacificadors, que lluitaran a favor vostre. I també, l'enhorabona als qui pel fet de ser 
compassius, nets de cor i pacificadors, es comprometen en aquesta tasca fins al punt 
d'avenir-se a patir pobresa, humiliacions i persecucions, per anar endavant en el 
servei en favor dels febles. 
Qui pren les benaurances en aquest sentit és que ha entès clarament que Jesús no 
vol que estimem la misèria, ni les humiliacions, ni el sofriment per si mateixos, sinó 
que són les persones que pateixen a qui s'ha d'estimar. I que l'amor s'ha de convertir 
en solidaritat i en esforç per superar els obstacles a la seva dignitat. (POC) 



    

Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial 

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

 
Horari de misses 
Aquesta setmana cada dia a les 19h. Dissabte, missa anticipada a les 19h i diumenge a les 
11 del matí.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 28: Ànimes 
Diumenge 29: Carme Giol Minguet (4t Aniv.) Josep Solà Molist (7è Aniv.) Josep M. Encinas. 
Intenció particular. Ramon Triguero i Sacramento Martos.   
Dilluns 30: Pere Rovira Cullell (5è Aniv.)  
Dissabte 4: Miquel Xuriach Ausiró (10è Aniv.) 
Diumenge 5: Josep M. Encinas. Intenció particular.  

 
 
 
Vida de la Parròquia                  
 
Festa de la Candelera: Dijous  dia 2 de febrer a les 19h  benedicció de les candeles i missa. 
 
Catequesi en grup dels nens i nenes: Dimarts o dimecres a les 17,15h.    
 

 Celebració exequial: El dia 24 Zoila Hoyo Ruiz de 101 anys d’edat. El dia 25 Maria Giol 
Minguet de 94 anys. El dia 26 Dolors Pujalt Gómez de 80 anys. 
                                                            Que descansin en la Pau del Senyor! 

  
 Pessebre a l’Ajuda: Aquest dissabte hem recollit el Pessebre que vam portar a l’Ajuda abans 

de Nadal.  
 
 
 Col·lectes:  ........................................................................................................255,90 €  
  
        Moltes gràcies.   

 

 
Per a pensar 
 
 

Benaurats els qui  creen llocs de treball  perquè els altres puguin treballar i menjar, 

perquè ells seran justos. Benaurats els empresaris que  aprofiten els moments 

favorables de l’economia, no només per recollir beneficis, sinó també per crear nous 

llocs de treball, fomentar l’ocupació i permetre salaris justos, en temps de crisi.   AM.  

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


