
Diumenge 5 de durant l’any 
 
 
LLUITEM CONTRA LA POBRESA. T’HI APUNTES?
És el lema central de la nostra campanya, amb la qual pretenem
general, i a les institucions públiques, mitjans de comunicació i empreses, perquè 
prenguin consciència que són responsables t
T'hi apuntes a mirar els pobres i caminar amb ells?
Mans Unides rep de la comunitat cristiana, l’impuls  per a la 
mantenim viu el compromís de l'església pels més necessitats. De la fe en Crist fe
pobre, neix la nostra preocupació pel desenvolupament .                                                                      
El Papa insisteix que els cristians sortim a buscar els que estan en les perifèries. 
"Necessitem una conversió en relació
per trobar al mateix Crist". Hem d'estar atents a les misèries concretes. Però no parlem 
només d'assegurar a tots el menjar, sinó que tinguin prosperitat sense exceptuar cap 
be”. Per tant, la nostra proposta
de la persona: física, psicològica, intel·lectual, cultural, i espiritual, tractant de crear 
oportunitats perquè individus i pobles assoleixin la seva pròpia plenitud en pau, 
justícia, llibertat i amor. 
Fem del dia d’avui una immensa cadena de germanor a on podem trobar
lluitant i treballant pel mateix QUE TOTHOM PUGUI TENIR ELS MATEIXOS DRETS I 
OPORTUNITATS PER DEFENSAR LA SEVA DIGNITAT.
I acabem amb una frase de Teresa de Calcuta:” A vegades se
tant sols una gota en el mar, però el mar seria menys si li faltés aquesta gota. 
Volem aprofitar per dir-vos que aquest diumenge,  a les 6 de la tarda  en la Sala la 
Violeta es projectarà un documental sobre la lluita del indígenes,
Tothom que pugui i vulgui serà molt benvingut. Gràcies.  
 

Intencions de misses 

Dissabte 7 : Concepció Clos Garriga

Diumenge 8 : 10h Comunitat Parroquial

Aniv.) 

Dilluns 9 : Joan Rigola i Ma

Dimarts 10 : Esposos Àngel Sala i Assumpció Morell

Dissabte 14 : Agustí Vallduriola. Família Ribé Portet

Diumenge 15 : 10h en acció de gràcies 

Comunitat Parroquial.  
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LLUITEM CONTRA LA POBRESA. T’HI APUNTES?  
És el lema central de la nostra campanya, amb la qual pretenem motivar la societat en 
general, i a les institucions públiques, mitjans de comunicació i empreses, perquè 
prenguin consciència que són responsables també de l'eradicació de la pobresa
T'hi apuntes a mirar els pobres i caminar amb ells? 
Mans Unides rep de la comunitat cristiana, l’impuls  per a la nostra missió i en ella 
mantenim viu el compromís de l'església pels més necessitats. De la fe en Crist fe
pobre, neix la nostra preocupació pel desenvolupament .                                                                      
El Papa insisteix que els cristians sortim a buscar els que estan en les perifèries. 
"Necessitem una conversió en relació als pobres (...) Són per a nosaltres una ocasió 
per trobar al mateix Crist". Hem d'estar atents a les misèries concretes. Però no parlem 
només d'assegurar a tots el menjar, sinó que tinguin prosperitat sense exceptuar cap 

Per tant, la nostra proposta pel desenvolupament contempla totes les dimensions 
de la persona: física, psicològica, intel·lectual, cultural, i espiritual, tractant de crear 
oportunitats perquè individus i pobles assoleixin la seva pròpia plenitud en pau, 

em del dia d’avui una immensa cadena de germanor a on podem trobar
lluitant i treballant pel mateix QUE TOTHOM PUGUI TENIR ELS MATEIXOS DRETS I 
OPORTUNITATS PER DEFENSAR LA SEVA DIGNITAT. 
I acabem amb una frase de Teresa de Calcuta:” A vegades sentim que el que fem és 
tant sols una gota en el mar, però el mar seria menys si li faltés aquesta gota. 

vos que aquest diumenge,  a les 6 de la tarda  en la Sala la 
Violeta es projectarà un documental sobre la lluita del indígenes,  per les seves terres. 
Tothom que pugui i vulgui serà molt benvingut. Gràcies.   

Intencions de misses  

: Concepció Clos Garriga  

Comunitat Parroquial. 12h Maria Sarrà. Mariano Ayza i Salada (1r 

: Joan Rigola i Maria Aregall 

: Esposos Àngel Sala i Assumpció Morell 

: Agustí Vallduriola. Família Ribé Portet 

acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Ajuda. 12.

 
de febrer de 2015 
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pobre, neix la nostra preocupació pel desenvolupament .                                                                              
El Papa insisteix que els cristians sortim a buscar els que estan en les perifèries. 

als pobres (...) Són per a nosaltres una ocasió 
per trobar al mateix Crist". Hem d'estar atents a les misèries concretes. Però no parlem 
només d'assegurar a tots el menjar, sinó que tinguin prosperitat sense exceptuar cap 

pel desenvolupament contempla totes les dimensions 
de la persona: física, psicològica, intel·lectual, cultural, i espiritual, tractant de crear 
oportunitats perquè individus i pobles assoleixin la seva pròpia plenitud en pau, 

em del dia d’avui una immensa cadena de germanor a on podem trobar-nos  tots 
lluitant i treballant pel mateix QUE TOTHOM PUGUI TENIR ELS MATEIXOS DRETS I 

ntim que el que fem és 
tant sols una gota en el mar, però el mar seria menys si li faltés aquesta gota.  

vos que aquest diumenge,  a les 6 de la tarda  en la Sala la 
per les seves terres. 

. Mariano Ayza i Salada (1r 

a la Mare de Déu de l’Ajuda. 12.30h  



Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a 

les 8 del vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12,30.  

Despatx parroquial : Dimarts de 4 a 2/4 de 6 tarda 

Càritas parroquial : Dijous de 5 a 8 tarda. 

 

Vida de la parròquia  

Càritas Parroquial : Reunió dimarts 10 a les 9 del vespre als locals parroquials. 
 
Formació d’adults . Curs d’introducció al NT : Aquesta setmana hi ha la presentació 
de l’Evangeli de Mateu dimecres 11 a les 9 del vespre.  
 
XXXVIII Trobada Comarcal Hospitalitat de la Mare de  Déu de Lurdes  
Diumenge vinent dia 15 al nostre poble. Per això la missa presidida per Mn. Salvador 
Mundó, Consiliari de l’Hospitalitat, serà a les 12.30h i substituirà la de les 12. 
 
Enterraments:  El dia 4 Soledad  Moya Parra  de 89 anys d’edat. El dia 5 Àngel 
Casanovas Garriga de 93 anys.  
                                                               Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Col·lecta dissabte i diumenge .......................................................................... 171,03€ 
Full i Espurna ....................................................................................................   38,72€  
 
 
Per a pensar  
 
Tempus fugit 
Ja us heu adonat que hem passat les darreres tres setmanes amb canvis organitzatius. La 
litúrgia, les misses, els enterraments, la formació i les tasques on habitualment hi trobàveu al 
nostre mossèn han estat delegades a altres persones de la nostra comunitat parroquial. 
Gràcies a Déu  tot ha anat bé i tots ens hem enriquit amb l’experiència derivada d’aquest 
interludi. Aquesta petita “alteració” ha permès que hi hagués, per exemple, un grup de gent, 
que de manera delegada, es fes responsable i conegués de primera mà la multitud de feines 
que al conjunt de l’any acompanya el rector. No hi havia el seu consell proper però sí la 
responsabilitat , la fe i l’exemple, per tirar endavant i continuar la “vida parroquial” . 
Tots ens sentim pedres vives i compartim l’esperit constructiu. El mateix lapsus de temps ha 
permès introduir a la parròquia a altres persones, que també han deixat el seu exemple. En 
aquest sentit voldria destacar la versatilitat i empatia que han generat les misses presidides pel 
pare Vicenç. La falta d’un, ens ha descobert l’altre. I ara tenim la sensació, de que estem 
rodejats de bons fitxatges que seria bo no perdre ni deixar escapar a l’hora d’escoltar i 
comprendre la Paraula de Déu.  
D’alguna manera, l’absència del rector ens ha fet veure que nosaltres som actors actius en la 
vida cristiana del nostre poble. I que potser també passa per nosaltres la vivificació de la 
Paraula de Déu entre els nostres veïns, que sense fer proselitisme, ni apropar amb falses 
promeses, ens agradaria fer arribar perquè compartissin la  nostra fe i fessin d’això un fil de 
coure per enfortir la nostra societat, moralment, cultural i cívica. L’exemple d’altres persones,  
entre elles els missioners i religiosos, els seus estudis, la seva amplitud de mires i l’esperit crític 
ens ajuda a veure que, com els primers cristians, l’Evangeli  està obert a noves lectures i que el 
retorn del prestigi de l’Església al nostre poble, passa en bona mesura, per explicar bé el seu 
missatge i el seu especial respecte a la comunitat. A.M.       

 
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles.cat  

També amb el domini .com (www.parroquiadecentelles. com) 


