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La Quaresma:   
fer camí amb Jesús  
per arribar a Jesús 
 
Fem nostra la proposta que la 
Delegació de Catequesi explicava 
en el Full Diocesà de diumenge 
passat. És  adreçada als nens i 
nenes de catequesi, però pot fer-
nos servei a tots.  
A partir del missatge de la Paraula 
de Déu, especialment de l’Evangeli 
de cada diumenge anirem 
descobrint Jesús o remarcant el 
més significatiu de la seva vida i el 
seu missatge.  
1r diumenge: Jesús és Home (Mt 
4,1-11. 
2n diumenge: Jesús és Déu (Mt 
17,1-9) 
3r diumenge: Jesús és aigua (Jn 
4,5-42) 
4t diumenge: Jesús és llum (Jn 9,1-
41) 
5è diumenge: Jesús és vida (Jn 11, 
1-45) 
 
Amb el Grup de Litúrgia de la 
nostra parròquia hem buscat per a 

cada diumenge un element que ens apropi a cada un d’aquests aspectes. El 
presentarem en començar la missa.  
Avui, primer diumenge, unes pedres. Volen remarcar els entrebancs que 
trobem en el camí de cada dia i que dificulten que avancem. Són les temptacions 
amb que Jesús es troba al desert. Jesús les supera i es manté ferm en la fidelitat al 
Pare –l’home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu-, i el 
confessa com a únic Déu a qui cal adorar i donar culte. 
Esperem doncs, que aquest treball quaresmal ens acosti a la persona i al missatge 
de Jesús. Personalment -cada un de nosaltres- i comunitàriament -Parròquia de 
Centelles. Tant de bo!  
    



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 missa a les 19h. Dissabte missa anticipada a les 19h. Diumenge a 
les 11 del matí.  Durant la Quaresma, els dies feiners, iniciarem la missa amb la pregària de 
Vespres.  

 
Intencions de misses 
Diumenge 26: Família Chávez Marín. Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel, Sergio 
Peláez i Julia Aivar. 
Dilluns 27: Família Toran Aguilar 
Dissabte 4: Comunitat parroquial 
Diumenge 5: En acció de gràcies.  

 
Vida de Parròquia 
 
Grup de Litúrgia: Es va reunir el passat dimecres dia 22 a les 20h.  
 
Consell de Pastoral:  Reunió dimarts dia 28 a les 20h.  
 
Missa Familiar: Diumenge vinent, primer de  mes a les 11h . 
 
Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent, primer de mes,  missa a les 16,30h per als  
residents.  
 
Catequesi: Dimarts o dimecres a les 17,15h 
 

   
  Col·lectes:  .....................................................................................................256,54 €  

 

Per a pensar 
 
L’Esperit il·lumina el camí de l’Església, sempre. De fet, no és només la llum dels cors, és la 
llum que orienta l’Església: aclareix, ajuda a distingir, ajuda a discernir. Per això cal invocar-lo 
sovint; fem-ho també avui, a l’inici de la Quaresma. Perquè, com a Església, puguem tenir 
temps i espais ben definits, comunitats, instituts i moviments ben organitzats; però, sense 
l’Esperit, tot queda sense ànima. No n’hi ha prou amb l’organització: és l’Esperit qui dona vida 
a l’Església. L’Església, si no li prega i no l’invoca, es tanca en ella mateixa, en debats estèrils 
i esgotadors, en polaritzacions esgotadores, mentre la flama de la missió s’apaga. És molt trist 
veure l’Església com si fos un parlament; no, l’Església és una altra cosa. L’Església és la 
comunitat d’homes i dones que creuen i anuncien Jesucrist, però moguts per l’Esperit Sant, 
no per les seves pròpies raons. Sí, s’utilitza la raó, però ve l’Esperit a il·luminar-la i a moure-la. 
L’Esperit ens fa sortir, ens empeny a anunciar la fe per confirmar-nos en la fe, ens empeny a 
anar en missió per retrobar qui som. Per això l’Apòstol Pau recomana: «No apagueu l’Esperit» 
(1 Ts 5,19), no apagueu l’Esperit. Preguem sovint a l’Esperit, invoquem-lo, demanem-li cada 
dia que encengui en nosaltres la seva llum. Fem-ho abans de cada reunió, per convertir-nos 
en apòstols de Jesús amb les persones que trobarem. No apagueu l’Esperit en les comunitats 
cristianes ni dins de cadascun de nosaltres.    Papa Francesc.         

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


