
Diumenge 4 de Pasqua / C                                                   
 
Encara sobre el Jubileu 

Potser se’n parla més que fer
Jubileu? 
El Jubileu no es guanya, es viu. És el canvi de llenguatge que ha fet el 
Papa Francesc  en la convocatòria del Jubileu de la Misericòrdia que es 
celebra aquest any. Ja no hem de parlar d’indulgències  sinó 
d’Indulgència, que no es compra ni es ven. Molts r
comprar la butlla per Quaresma que 
abstinència
Una de les crítiques  principals de Luter contra l’Església catòlica va ser 
la compra d’indulgències que es pagaven amb diner

Pel Sant Pare  viure el Jubileu és, sobretot, una crida a la perfecció, a créixer més en l’amor, 
a ser més evangèlic. Per això el Papa fa servir una paraula  més exacta encara, més que 
d’indulgència parla de benevolència: “Viure la benevol
practicar les obres de misericòrdia vivim un do benèvol de Déu que és la indulgència. 
Segons l’ensenyament del papa hi ha dos moments de viure el jubileu: un és el tradicional  
amb el ritual de travessar la Porta Santa 
abastament; però ni ha un altre  que cal subratllar ja que no es comenta tant: cada cop que 
un creient viu personalment una o més obres de misericòrdia rep la indulgència jubilar. Això 
és nou i revolucionari perquè dóna més importància a la manera de viure que no pas
compliment ritual. I a partir d’aquí podem entendre que el Bisbe de Roma 
Porta Santa  també és la porta de la cel·la dels presos o de l’habitació dels malalts i ancians. 
Cal que ho tinguem present si som reticents a renovar els conceptes
altra manera la Misericòrdia de Déu.  
                                
Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana d

del vespre. Dijous a les 8 del matí

Despatx parroquial : Horari d’estiu: 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda.

 

Intencions de misses

Dissabte 16 : Esposos Giol Mas.

Diumenge 17 : 10h Comunitat Parroquial.

Dimarts 19 : Esposos Julio Acín i Pilar Fraxanet 

Dissabte 23 : Família Ribé Portet

Diumenge 24 : 10h Comunitat Parroquial. 
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Potser se’n parla més que fer-lo realitat. Què és el Jubileu? Guanyar el 
Jubileu?  
El Jubileu no es guanya, es viu. És el canvi de llenguatge que ha fet el 
Papa Francesc  en la convocatòria del Jubileu de la Misericòrdia que es 
celebra aquest any. Ja no hem de parlar d’indulgències  sinó 
d’Indulgència, que no es compra ni es ven. Molts r
comprar la butlla per Quaresma que un cop pagada 
abstinència. Avui, això, ningú ho entendria!  
Una de les crítiques  principals de Luter contra l’Església catòlica va ser 
la compra d’indulgències que es pagaven amb diner

Pel Sant Pare  viure el Jubileu és, sobretot, una crida a la perfecció, a créixer més en l’amor, 
a ser més evangèlic. Per això el Papa fa servir una paraula  més exacta encara, més que 
d’indulgència parla de benevolència: “Viure la benevolència de Déu, essent benevolent”. En 
practicar les obres de misericòrdia vivim un do benèvol de Déu que és la indulgència. 
Segons l’ensenyament del papa hi ha dos moments de viure el jubileu: un és el tradicional  
amb el ritual de travessar la Porta Santa i el que segueix. D’aquest se n’ha parlat 

però ni ha un altre  que cal subratllar ja que no es comenta tant: cada cop que 
un creient viu personalment una o més obres de misericòrdia rep la indulgència jubilar. Això 
és nou i revolucionari perquè dóna més importància a la manera de viure que no pas
compliment ritual. I a partir d’aquí podem entendre que el Bisbe de Roma 
Porta Santa  també és la porta de la cel·la dels presos o de l’habitació dels malalts i ancians. 
Cal que ho tinguem present si som reticents a renovar els conceptes
altra manera la Misericòrdia de Déu.   

Tinguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a

jous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12. 

orari d’estiu: els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

Dijous de 5 a 8 tarda. 

Intencions de misses  

Esposos Giol Mas. 

: 10h Comunitat Parroquial.12h Maria Calm  

Esposos Julio Acín i Pilar Fraxanet  

Família Ribé Portet 

Comunitat Parroquial. 12h Josep Mirambell i Angelina Abancó
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lo realitat. Què és el Jubileu? Guanyar el 

El Jubileu no es guanya, es viu. És el canvi de llenguatge que ha fet el 
Papa Francesc  en la convocatòria del Jubileu de la Misericòrdia que es 
celebra aquest any. Ja no hem de parlar d’indulgències  sinó 
d’Indulgència, que no es compra ni es ven. Molts recordem allò de 

un cop pagada t’alliberava de fer 

Una de les crítiques  principals de Luter contra l’Església catòlica va ser 
la compra d’indulgències que es pagaven amb diners. I tenia raó!  

Pel Sant Pare  viure el Jubileu és, sobretot, una crida a la perfecció, a créixer més en l’amor, 
a ser més evangèlic. Per això el Papa fa servir una paraula  més exacta encara, més que 

ència de Déu, essent benevolent”. En 
practicar les obres de misericòrdia vivim un do benèvol de Déu que és la indulgència. 
Segons l’ensenyament del papa hi ha dos moments de viure el jubileu: un és el tradicional  

. D’aquest se n’ha parlat  
però ni ha un altre  que cal subratllar ja que no es comenta tant: cada cop que 

un creient viu personalment una o més obres de misericòrdia rep la indulgència jubilar. Això 
és nou i revolucionari perquè dóna més importància a la manera de viure que no pas al 
compliment ritual. I a partir d’aquí podem entendre que el Bisbe de Roma anunciï que la 
Porta Santa  també és la porta de la cel·la dels presos o de l’habitació dels malalts i ancians. 
Cal que ho tinguem present si som reticents a renovar els conceptes i a contemplar d’una 

, divendres i dissabte a les 8 

de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

gelina Abancó 



Vida de la parròquia 

 
Catequesi Confirmació : Dijous a les 7 de la tarda 
 
Missa Familiar : Diumenge vinent dia 24 a les 12 del migdia.  
 
En benefici d’Ucraïna : El Papa ens demana de tenir present el drama dels qui sofreixen les 
conseqüències de la violència a Ucraïna i que a totes les parròquies s’exhorti als fidels a 
viure la Misericòrdia envers aquests germans nostres que passen grans penúries i que se’ls 
ajudi amb la col·lecta del dia 24 d’abril des de totes les esglésies catòliques d’Europa.  
Tinguem present aquesta crida diumenge vinent. Ja per endavant: Moltes gràcies! 
 
Col·lectes dissabte i diumenge : ............................................................................386,62€ 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir ................................46,60€ 
       Moltes gràcies! 
 
Per a pensar 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

 
 

L’ àvia que encén la llàntia al Sant Crist pel nét que busca feina, 
la dona preocupada pel marit massa distant. 
El jove que busca un punt de referència sòlid  
i no es conforma a acceptar que tot s’hi val.   

La religiosa que contempla agraïda  
els destins i missions on ha estat enviada  

i ara mira Jesús com el fil conductor de tota una vida. 
L’home inquiet que vol creure 

perquè pensa que hi ha d’haver quelcom  
que doni sentit a tants interrogants. 

El mossèn que sap que sovint s’equivoca  
però que vol ser un home per als altres  

i així viure configurat a Jesús... 
 

Miro al meu voltant en l’eucaristia 
i els veig tots, tan iguals, tan diferents.  

I encara penso en tants d’altres, 
 també cridats, que no han vingut. 

 
Jesús ens coneix un per un 

i ningú no ens prendrà de les seves mans.  
Som un en Jesús 

 
La Missa de cada dia 

 
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat .I també amb el domini .com 


