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El  valor de saber compartir  
El relat de l’evangeli d’avui posa de 
relleu la importància del compartir. Posar 
el que jo tinc al servei dels altres i així 
mútuament. Els cinc pans i els dos 
peixos que el noi va posar a disposició 
dels deixebles i de Jesús fan que hi hagi 
menjar per a tothom i que encara en 
sobri. Jesús es serveix d’aquests mitjans 
que semblen insuficients però són molt 
valuosos per alimentar la gent. A partir 
de la pobresa de mitjans esdevé un gran 
miracle. 

Avui que tenim pocs recursos, ara que ens sabem més pobres és quan millor podem 
fer nostra aquesta paràbola del compartir. Si sabem anar més enllà de la nostra por i 
egoisme i posem el poc que tenim al servei de la comunitat pot esdevenir, avui també, 
entre nosaltres, allò que van viure els seguidors de Jesús.  
 

Intencions de misses   

Dissabte 28 : Família Ribé Portet. Francisco Boix Puig 

Diumenge 29 . 10 h. Ànimes.12 h. Família Padrisa Ricart 

Dilluns 30 : Josep Salinas 

Dimarts 31 : Antònia Molist 

Dimecres 1 : Esposos Ramon Font i Assumpció Suñé 

Disssabte 4 : Esposos Giol Mas 

Diumenge 5 . 10 h. Comunitat Parroquial 12 h. Angelina Vivet i Farrés 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana de dilluns a dissabte a les 8 del vespre. 

Diumenge a les 10 i a les 12.  

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

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 



Vida de la Parròquia  

El Misteri de La Selva del Camp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avui és l’últim dia per apuntar-vos si voleu assistir a la representació del Misteri de La 
Selva que serà el  DIMECRES 15 D’AGOST DE 2012. Sortida de Centelles a  ¾ de 4 
de la tarda. Tornada a Centelles a la 1 de la nit a proximadament. Preu del viatge i 
l’entrada: 25,00€. Podeu trucar a la parròquia (938 811 032) o a la Rellotgeria 
Valldeneu (938 810 263).  
 
 
Rebre la Comunió a la mà: La manera correcta de rebre la 
comunió a la mà quan combreguem és posar la mà 
esquerra estesa damunt la dreta (o al revés si som 
esquerrans) i esperar que el qui dóna la comunió hi posi al 
damunt la Sagrada Forma perquè hom l’agafi amb la mà 
dreta i se la posi a la boca. D’aquesta manera l’acollim amb 
respecte i evitem que agafant la Sagrada Forma directament 
amb els dits polze i índex ens caigui a terra.  Procurem tenir-
ho en compte.  
 
 
El Full: Fa dies que sobren exemplars del Full Diocesà i Espurna. N’hem demanat 
menys per no haver de llençar-los. Penseu a col·laborar, si podeu amb el vostre 
donatiu mínim de 0,50€. És en bé de tots.  
   
 
Col·lectes del dissabte i diumenge passats .................................................. 306,62€ 
 

Per a pensar   
 

El 0,0035 per cent de la població espanyola controla els recursos   
per valor del 80,5 per cent del PIB 

 
A Espanya hi ha  3,1 milions d’habitatges  buits i sense utilitzar:  

uns 10 habitatges buits per cada espanyol sense casa.  
 

                                                        Papers 178  de  CJ . Febrer 2012 
 
 
 

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  


