
 
Diumenge 5 de durant l’any B                                             Número 110 /5 de febrer de 20 12 
 
De retorn a casa   

Torno de Terra Santa amb el cor ple de sensacions, de joia 
i d’agraïment...amb els ulls curulls de paisatges, carrers, 
esglésies, indrets i persones, llocs sants pels uns i pels 
altres... 
amb les oïdes acostumades a captar la sonoritat de la parla 
de cadascú, la crida del muetzí a la pregària o el silenci 
dels llocs més emblemàtics per a un cristià, l’intercanvi de 
vivències de tot el grup... amb un sentiment de tristesa per 

les barreres i els murs que encara existeixen entre uns i altres... 
amb la imaginació  atenta per copsar com devia ser el país en temps de Jesús... 
amb més coneixença dels camins i paisatges que Jesús devia trepitjar... 
amb l’interior acollint i fent meu el missatge de Jesús... 
amb ganes de fer més entenedor el que fa i diu Jesús i més comprensible el per què 
diu i fa les coses... 
amb alguns interrogants que hauré de resoldre des d’aquí... 
amb la sensació que el nostre món avui té la mateixa necessitat que el d’ahir de  
sentir, creure i fer seva la bona nova de Jesús... 
Quan contemplo l’albada d’un nou dia des de l’avió desitjo ferventment que la llum de 
Jesús traspuï en la societat d’avui.     
 

Intencions de les misses de la setmana 

Diumenge 5 : 10 h. A la Mare de Déu de l’Ajuda en acció de gràcies. 12 h. Joan Ribé.  

Dilluns 6 : En acció de gràcies 

Dimarts 7 : Josep Salinas 

Dimecres 8 : Ànimes 

Dijous 9 : Família Mataró Soldevila 

Dissabte 11 : Lluís Creus i Maria Druguet 

Diumenge 12 : 10 h. Lluís Calm i Brachs (4t aniv.) 12 h. Maria Sarrà Masramon  

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 del matí i a les 12 del migdia.   

Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda 

Càritas Parroquial : Dijous de 7 a 8 de la tarda 



Vida de la Parròquia 

Formació de pares 2n curs de catequesi: Dimecres a les 9 del vespre. 
 
 
Enterraments: El dia 30 M. Dolors Badell i Arañó de 85 anys d’edat. El dia 3 Maria 
Prat i Prat de 85 anys. 
                                                          Que descansin en la Pau del Senyor!    
 
 
 
Col·lectes  dissabte i diumenge ........................................................................330,47€ 
Donatius ............................................................................................................. 200,00€ 
                            Moltes gràcies! 

 
 
Despeses : Fra. Paleta ....................................................................................... 497,17€ 
          
 
Per a pensar   
 

 
Mans Unides 
Campanya contra la fam  
 
La salut dret de tots: actua! 
 
Amb aquest lema Mans Unides ens convida a celebrar aquest any la Campanya contra 
la fam. Diumenge vinent dedicarem a aquesta causa les col·lectes de les misses. 
 
Des de la Delegació de Mans Unides del Bisbat de Vic es volen portar a terme dos  
projectes per al desenvolupament. Els trobareu descrits en el tríptic que podeu recollir 
al cancell de l’església. 
 
El primer a l’Índia: Desenvolupament agrari per a més de cinc mil pagesos de Mendal. 
El segon és un projecte per a la seguretat alimentària i la nutrició  de poblats indígenes 
de Perú i Lima (Amèrica)  
 
La col·laboració de la Delegació de Mans Unides del Bisbat de Vic és de 55.000 Euros 
en el primer projecte i 35.000 en el segon.  
 
Des d’aquí ja us donem les gràcies per endavant ja que estem segurs de la vostra 
ajuda.  
 

 
Si voleu  podeu consultar la versió digital d’Espurna a:           

http://fullcentelles.blogspot.com/  o contactar amb nosaltres a través del nostre 
e-mail: fullcentelles@gmail.com  


