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La Quaresma:   
fer camí amb Jesús  
per arribar a Jesús 
 

2n diumenge: Jesús és Déu 
(Mt 17,1-9) 
 
 
Avui som convidats a fer camí amb 
Jesús, a pujar dalt d’una muntanya 
alta i  contemplar la seva cara 
resplendent i el seu posat lluminós. 
Deixar-nos captivar per la seva 
presència i  sentir-nos bé al seu 
costat. En definitiva fer experiència de 
Jesús i escoltar-lo perquè canviï la 
nostra vida  i ell hi tingui un lloc. 
Sense voler romandre extasiats com 
si aquesta terra fos ja el cel. Plens del 
fruit d’aquesta  contemplació profunda 
de Jesús hem de baixar a peu pla i   
deixar que la nostra fe  bregui enmig 
de la vida i ens ajudi a respondre als 

interrogants de l’existència. Atents a la centralitat de la Paraula, sabent  que la Passió 
és necessària per arribar a la glòria de la Resurrecció  i convençuts de viure  petits 
tasts del misteri pasqual de Crist. Petites o grans experiències vitals  que han marcat 
el nostre itinerari  de fe, moments o situacions on el Senyor se’ns ha mostrat més 
clarament i hem pogut reconèixer que n’és de gran, com ho va viure Abram o els 
deixebles al Tabor.   
Avui  que contemplem Jesús Déu volem  obrir la Bíblia  i deixar-la oberta al peu de 
l’altar per agrair que a través d’ella hem descobert i conegut millor Déu, ens ha 
apropat i ens apropa a la paraula i  el gest de Jesús i ens indica el camí a seguir si 
volem  arribar a viure en plenitud aquesta vida que ell  ens proposa.  
L’Eucaristia que celebrem és un tast del Tabor: vivint-la a fons, celebrant-la 
festivament, sentint  i agraint la presència del Senyor, podrem dir també amb Pere: 
Senyor, que n’estem de bé aquí! No desaprofitem doncs aquesta trobada. 
    

 



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 4: Comunitat parroquial 
Diumenge 5: En acció de gràcies  
Dimarts 7: Família Mataró Soldevila 
Dissabte 11: Josep Puigbó Rusiñol (21è Aniv.)  
Diumenge 12: Comunitat parroquial.  

 
 
Vida de Parròquia 
 
Missa Familiar: Avui diumenge a les 11h . 
 
Reunió de catequistes: Dilluns  a les 17h. 
 
Catequesi: Dimarts o dimecres a les 17,15h 
 
Formació d’Adults: A la Sala Mn. Josep Esteve de la Parròquia: Formació de mestres i 
educadors per al segle XXI. Marta Mata (1926 – 2006.Tercera sessió del cicle  Pensem 
sobre l’educació: i si ens enfilem a les espatlles dels gegants? A càrrec del mestre i doctor en 
Pedagogia Joan Soler Mata.. 

  
 Celebració exequial: El dia 27 Maria Fabré Fajardo de 85 anys d’edat.  El dia 2 de març Lola 

Molet Garriga de 98 anys.  
                                                                         Que descansin en la Pau del Senyor!  
 

.  
  Col·lectes:  .....................................................................................................197,18 €  

 Donatiu..........................................................................................................      90,00€ 

 
 
Per a pensar  
 
L’Evangeli, la bona nova, segurament, és això: no esperis més. El que tens a l’abast i el teu 
temps són límits, sí, però també oportunitats. I l’Evangeli ho explica combinant històries (en 
molts casos, històries sobre històries, com les paràboles), amb frases d’una força 
extraordinària, les reaccions humanes i massa humanes dels que les viuen i l’enorme 
personalitat de Jesús, l’impacte de la qual, sospito, és a l’origen de l’Evangeli. Els contextos 
socials, polítics i culturals són el decorat de l’escenari. Als homes i dones d’avui, de vegades, 
ens costa entendre aquest decorat, perquè som lluny d’aquells contextos. R.B.  

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


