
 
Diumenge 7 de durant l’any B                                             Número 112 /19 de febrer de 2 012 
 
Pels camins de Terra Santa 

Senyor, sóc feliç de resseguir les teves petjades, 
recórrer el paisatge que tu has trepitjat i les 
muntanyes on t’has mostrat transfigurat tot  
predient la teva resurrecció.   
Avui, prop del Mar Mort, tastem el desert i recordem 
la travessa del poble d’Israel des d’Egipte. La vida, 
la natura aparentment morta, el riu que dóna vida a 
la vall, les fronteres que els homes  hem bastit, el 
sol que llueix més que mai... em fan sentir petit  en 
l’immens univers, però gran com a criatura de Déu. 

Enmig del desert, vida; enmig de la sorra, aigua; enmig dels éssers vius, l’home; enmig 
dels itineraris, el teu camí; enmig de tantes veus, la teva paraula; enmig de tants 
escrits, el teu missatge; enmig de la foscor, la llum; enmig del neguit, el goig; enmig del 
dubte, la fe. Sempre hi ets Tu. 
 

 

Intencions de les misses de la setmana 

Diumenge 19 : 10 h. A la Mare de Déu de l’Ajuda en acció de gràcies. (4t aniv.) 12 h. 

Maria Puig Pujalt (10è Aniv. )   

Dilluns 20 : Josep Salinas 

Dimarts 21 : Família Sallent Gallifa 

Dimecres 22 : Ànimes 

Dissabte 25 : Família Ribé Portet 

Diumenge 26 : 10 h. Maria Riera i Codina. 12 h. Maria Calm Presseguer (18è Aniv. )   

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Dilluns, dimarts, dimecres 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.  Divendres a les 8 del 

vespre Celebració de la Paraula i Comunió. 

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  

 
Consell Pastoral : Demà dilluns reunió a les 9 del vespre. 
 
Catequesi Familiar : Dilluns o dimarts segons el grup a 1/4 de 6 de la tarda. 
 

 
 
Dimecres de Cendra : és el proper 22. A les 8  Missa i imposició de 
la cendra. 
 
 
 
 

 
Missa Familiar : Diumenge dia 26 a les 12 del migdia.   
 
 
Enterraments: El dia 13 Cristina Cruells i Ibarz de 47 anys d’edat. El dia 17 Rafael 
Jarque Anton de 88 anys.    
                                                          Que descansin en la Pau del Senyor!    
 
 
Col·lecta a favor de Mans Unides .....................................................................479,65€ 
 
                            Moltes gràcies! 

        
Per a pensar   
 
Desitjos per aquest any 
... Que s’aconsegueixi anar més enllà de la “solució 
única” i que, segons sembla, només passa per la 
retallada de serveis públics. És moralment inacceptable 
que el desori financer i bancari només l’estiguin pagant  
alguns sectors, mentre es corresponsabilitza per igual 
tota la ciutadania de l’embolic econòmic en el qual ens 
trobem.  
Esperem que aquest 2012 sigui una oportunitat per a construir des de les diferents 
instàncies (institucions, partits polítics, sindicats, empreses, associacions, ONG, 
moviments socials, etc.) un model  de societat més fratern, just, equitatiu, que parteixi 
d’una mirada àmplia al nostre món i sigui especialment sensible als que tenen menys 
veu. Els qui creiem que Déu s’ha revelat com una “bona notícia per als pobres”, no 
podem deixar de fer front a aquests reptes.  
 
                                                             Papers . CiJ Desembre de 2011 
 
 
 
     

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  


