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Som a un pas de començar la Quaresma i  la Paraula de Déu d’avui ens hi prepara. 
Tota ella és una invitació a viure en profunditat la nostra fe i reflectir-la en la vida. 
Continua com diumenge passat amb : Us van dir, doncs jo us dic... fer un pas més. 
Hem de voler-nos superar sempre, també en la fe i mirar que aquesta es reflecteixi  
en la nostra vida. I avui no deixa de ser punyent la proposta de Jesús que, fins i tot, 
ens costa una mica de pair-la:  “No us hi torneu, quan us fan mal”o “Para l’altra galta” 
o “ dóna-li també el mantell, o no et desentenguis de qui et vol manllevar”... I ho rebla 
amb “Estimeu els enemics, pregueu pels qui us persegueixen”. Quina lògica tan 
diferent de la que estem acostumats a sentir i que potser sovint practiquem!  
I tot  aquesta paraula de Jesús que ens desconcerta va precedida per la primera 
lectura del llibre del Levític: això pla havia de ser sorprenent  en aquells inicis de la 
història de la Salvació quan Déu diu a Moisès: no tinguis malícia ni rancúnia en el teu 
cor als teus germans, no et vengis... estima els altres com a tu mateix. De “l’ull per ull” 
hem de passar a la misericòrdia, el perdó i la comunió. És ben sorprenent també 
aquesta filosofia de vida quan  sovint el que predomina és el: torna-t’hi, tu més... no el 
planyis...  
    

 



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, dijous i divendres a les 19h. Aquest dissabte no 
hi ha missa anticipada. Diumenge a les 11 del matí.   

 
Intencions de misses 

Dissabte 18: Comunitat parroquial 
Diumenge 19: Josep M. Encinas. Intenció particular. 
Diumenge 26: Família Chávez Marín. Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel, Sergio 
Peláez i Julia Aivar. 
Dilluns 27: Família Torán Aguilar 

 
 
Vida de Parròquia 
 
Dimecres de Cendra: Dimecres vinent, dia 22, a les 19h Benedicció i Imposició de la Cendra  
i Missa.   A l’hora de la Catequesi, 17,15 als nens i famílies que vulguin rebre-la.  
  
Catequesi: Dimarts o dimecres a les 17,15h 
 

 Dissabte vinent, dia 25, excepcionalment, no hi ha missa. 
 
 Celebració exequial: El dia 13 Mercè Boix i Montmany de 81 anys d’edat.  

                                                                         Que descansi en la Pau del Senyor!  
 

  Col·lectes  Mans Unides:  .......................................................................................412,81 €  
 

Per a pensar 
L’arquebisbe de Tarragona ha afirmat que l'Església sent com una de les seves necessitats 
pastorals trobar una nova perspectiva que possibiliti una transformació missionera de les 
parròquies i comunitats. Per altra banda, ha apuntat que en el futur la comunitat eclesial haurà 
de ser iniciadora, donat que s’han trencat les cadenes de la transmissió de la fe que havíem 
tingut fins fa pocs decennis. També ha recordat que cal edificar el pensament cristià sobre el 
"sí". "L’Evangeli no es posposa ni s’imposa, sinó que es proposa”, ha dit. "Ens convé construir 
una Església en diàleg amb la cultura i amb el món i avançar cap a una Església que visqui 

més la pobresa evangèlica, és a dir, una Església més austera, pobra i per als pobres", ha 

subratllat. En aquest sentit, ha proposat "revisar en el mateix interior de l’Església com vivim la 

pobresa, evitant tota ostentació". Ha reconegut que cal "treballar perquè tots els membres de 

l’Església, i molt especialment el laïcat, estiguin més compromesos, actius i ben formats 
teològicament". També ha valorat el vot consultiu: "Té un notable valor si es realitza d’una 
manera responsable, respectuosa i seriosa". Per tant, ha afirmat, "esdevé molt important avui 
poder recuperar el fet d’aconsellar en la vida de l’Església per part de tot el poble de Déu".            

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

                 


