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Mans Unides. Sense igualtat no hi ha justícia   
Mans Unides fa més de cinquanta anys que lluita contra la 
fam i la pobresa, i contra les injustícies que les provoquen, 
treballant pel progrés dels pobles empobrits i el 
desenvolupament integral de les persones. Comencem ara 
la Campanya 54 amb el lema “No hi ha  justícia sense 
igualtat”.  
Amb aquesta Campanya reclamem el reconeixement de la 
igual dignitat de tots, homes i dones. Volem crear 
condicions d’igualtat, de drets i d’accés als recursos, en els 
països més sofrents de la terra. Aquest és el camí necessari 
per a aconseguir la justícia que construeix un món 
veritablement humà.  
Podeu llegir el Manifest 2013 en el full que us oferim.   

 

Intencions de misses   

Dissabte 9 : Ànimes 

Diumenge 10 : 10h. Comunitat Parroquial. 12h. Maria Sarrà.    

Dilluns 11 : Tomàs Puigbò i Rosa Rusiñol i família 

Dimarts 12 : Ànimes 

Dimecres 13 : Antònia Minguet 

Dijous 14 : Agustí Vallduriola 

Divendres 15 :Rosa Pujalt Ollich 

Dissabte 16 : Família Torán Aguilar 

Diumenge 17 : 10h. Comunitat Parroquial. 12h. Maria Puig Pujalt (11è Aniv.) 

 

Tinguem en compte... 

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

Dijous a les 8 del matí.  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  

  
Baobab : Aquest és el nom del grup que 
prepara la missa d’aquest dissabte dia 9. 
Ens diu això:  Novament ens trobem entre 
vosaltres, amb un mes de retard, degut a 
les festes. Continuem essent un grup 
reduït, però, sincerament, el temps que 
portem treballant junts, ens ha fet més 
conscients, decidits i agosarats per estar 
segurs que volem seguir el camí encetat 
de formar part activa de la nostra 
comunitat.  
Per això us demanem  que ens ajudeu a 
progressar, que compartiu amb nosaltres 
la joia i les ganes d’aportar noves formes 
de fer, amb respecte per a tothom.  
No som ni el grup de joves ni el 

d’adolescents, ens hem triat un nom:  Baobab.  
Volem donar les gràcies a tots els que ens han recolzat en tot moment, a les persones 
que generosament dediquen el seu temps per donar-nos suport. Gràcies! 
Demanem a Jesús que ens aculli i ens deixi treballar al seu costat, essent pescadors 
d’Amor, Pau i Esperança.   
    
 
Mans Unides : Avui diumenge a les 6 la tarda  a la Sala de baix de La Violeta 

Periodisme i consciència. “El poder transformador de la paraula”   
a càrrec de Joan Ortiz Serra   

amb la col·laboració de Blanca Aranyó i Raquel Ferreño 
 
 
Dimecres de Cendra : És dimecres vinent. A les 8 del vespre Missa amb imposició de 
la Cendra. Si podeu assistiu-hi, encara que no sigui precepte. És una bona manera de 
començar la Quaresma. 
 
 
Col·lectes ..........................................................................................................270,61€  
Donatiu .............................................................................................................. 
                                                       Moltes gràcies!  
 
 
Per a pensar   

Jo no viuria ni cinc minuts fora de l’Església i, si algú me’n feia fora, hi tornaria de 
seguida, descalç, en cos de camisa.  

                                                                                            Bernanos  

 
 

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  


