
Diumenge 6 de durant l’any 
 
Apropem-nos als altres  

Encara amb la gatzara d’aquests dies
carnestoltes ens 
comportar els leprosos
Una lectura 
comunitats i 
davant d’un leprós 

mira, se l’escolta i amb una tendresa inexplicable, el toca i el cura.
Quina lliçó més humana per prendre
malaltia de la lepra, però en la nostra societat actual hi ha
ens allunyen i aïllen dels altres.
compassió surtin de nosaltres per mitjà 
Amb les nostres mans, toquem i acariciem;
amb els nostres ulls mirem amb alegria i tendresa;
amb les nostres oïdes escoltem els crits i súpliques
amb la nostra boca dialoguem i guardem silenci;
amb els nostres peus, aprope
És difícil,sí, però no és impossible.
 

Intencions de misses 

Dissabte 14 : Agustí Vallduriola. Família Ribé Portet

Diumenge 15 : 10h En acció de gràcies 

Fossas.  

Dilluns 16 : Irene Aguilar i família

Dimarts 17 : Balbina Vall i Planas

Dimecres 18 : Sor Francisca Rosselló M. SSCC

Dijous 19 : Ramon García Artal 

Divendres 20 : Maria Soler i Joan Rigola

Diumenge 22 : 10h Comunitat Parroquial.

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, dimecres

Dijous a les 8 del matí. Diumenge

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

Càritas parroquial : Dijous de 5 a 8 tarda.
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ncara amb la gatzara d’aquests dies,  amb les bruixes i el 

carnestoltes ens sorprèn avui la primera lectura: com s’h
comportar els leprosos en temps de Jesús i què havien de fer. 
Una lectura dura molt dura. Eren allunyats i oblidats de les 
comunitats i ningú podia tenir-hi cap contacte. Jesús, en canvi, 
davant d’un leprós valent i ple de fe, no fa cap es
b una tendresa inexplicable, el toca i el cura. 

més humana per prendre’n model! Perquè, potser, ja ha desaparegut 
lepra, però en la nostra societat actual hi ha situacions personals que 

ens allunyen i aïllen dels altres. Aprenguem de Jesús i deixem que la tendresa i la 
de nosaltres per mitjà dels nostres sentits:  

les nostres mans, toquem i acariciem; 
els nostres ulls mirem amb alegria i tendresa; 

escoltem els crits i súpliques; 
nostra boca dialoguem i guardem silenci; 

els nostres peus, apropem-nos a qui ens necessiti ... 
impossible.                                                              

Intencions de misses  

Agustí Vallduriola. Família Ribé Portet 

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

Irene Aguilar i família 

: Balbina Vall i Planas 

: Sor Francisca Rosselló M. SSCC 

Ramon García Artal  

Maria Soler i Joan Rigola 

Comunitat Parroquial.12h Maria Calm (21è Aniv.) 

Tinguem en compte...  

illuns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Diumenge a les 10 i a les 12,30.  

: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 tarda 

: Dijous de 5 a 8 tarda. 

 
de febrer de 2015 

amb les bruixes i el 
: com s’havien de 

en temps de Jesús i què havien de fer. 
ren allunyats i oblidats de les 

hi cap contacte. Jesús, en canvi, 
i ple de fe, no fa cap estridència, se’l 

ha desaparegut la 
situacions personals que 

esús i deixem que la tendresa i la 

                                                              Grup Baobab 

a la Mare de Déu de l’Ajuda. 12.30h Valentí 

a les 8 del vespre. 



Vida de la parròquia  

XXXVIII Trobada Comarcal Hospitalitat de la Mare de  Déu de Lurdes  
És avui a la nostra parròquia. Per això la missa presidida per Mn. Salvador Mundó, 
Consiliari de l’Hospitalitat, és a les 12,30 i substitueix la de les 12. 
 
Dimecres de Cendra : Dimecres vinent a les 8 del vespre missa i imposició de la 
cendra.  
 
Consell Pastoral : Dijous a 2/4 de 9 del vespre. Comencem amb una pregària oberta a 
tothom a la Capella de la Mare de Déu dels Dolors. 
   
Càritas Parroquial : Àmbit Solidari : Necessitem un bressol, un llit de baranes i roba 
de nadó. Agraïm la vostra ajuda.  
 
 
Formació d’adults. Taller d’Evangeli : Dimecres a les 9 vespre: Jn 7, 14-18; 8,42-50.  
 
 
Enterraments:  El dia 12 Isidoro Chávez Marín, de 72 anys d’edat.   El dia 14 Antonia 
Lavado Rodríguez de 83 anys.                                                                                                                                     

Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
 
Full Diocesà i Espurna : Cada setmana sobren fulls, per això reduirem la comanda. Si 
voleu tenir-lo, no espereu a agafar-lo a última hora. Agraïm la vostra aportació 
econòmica corresponent. Gràcies. 
 
Col·lecta Mans Unides ......................................................................................534,41€ 
Full i Espurna .......................................................................................................48,77€  
                 Moltes gràcies! 
 
 
Per a pensar  
 
Missatge del papa Francesc. Quaresma 2015   
«Enfortiu els vostres cors» (Jm 5,8) 
Benvolguts germans i germanes:  La Quaresma és un temps de renovació per a 
l’Església, per a les comunitats i per a cada creient. Però sobretot és un «temps de 
gràcia» (cf. 2Co 6,2). Déu no ens demana res que no ens hagi donat abans: «Ja que 
Déu ens ha estimat primer, estimem també nosaltres» (1Jn 4,19). Ell no és indiferent a 
nosaltres. Està interessat en cada un de nosaltres, ens coneix pel nostre nom, ens 
cuida i ens cerca quan el deixem. Cada un de nosaltres li interessa; el seu amor li 
impedeix ser indiferent a allò que ens passa. Però passa que quan estem bé i ens 
sentim a gust, ens oblidem dels altres (quelcom que Déu Pare no fa mai), no ens 
interessen els seus problemes, ni els seus sofriments, ni les injustícies que pateixen… 
Llavors el nostre cor cau en la indiferència : jo estic relativament bé i a gust, i m’oblido 
dels qui no estan bé. Aquesta actitud egoista, d’indiferència, té un abast, avui, d’una 
dimensió mundial, fins a tal punt que podem parlar d’una globalització de la 
indiferència. Es tracta d’un malestar que hem d’afrontar com a cristians. 

 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles.cat   
També amb el domini .com (www.parroquiadecentelles. com) 


