
 
Diumenge 4 de durant l’any / B                                                       Número 422 / 28 de gener de 2018 

 
El Papa als joves de Xile  

 
Sigueu els protagonistes del Xile que els 
vostres cors somien. I jo sé que el cor dels 
joves xilens somia, i somia en gran, no només 
quan estan una mica alterats, no, sempre 
somien en gran, perquè d'aquestes terres han 
nascut experiències que s'han anat expandint i 
multiplicant al llarg de diversos països del 
nostre continent. I qui les van impulsar? Joves 
com vosaltres que es van animar a viure 
l'aventura de la fe. Perquè la fe provoca en els 

joves sentiments d'aventura que convida a transitar per paisatges increïbles, paisatges gens fàcils, 
gens tranquils...  
Vosaltres sou inquiets, cercadors, idealistes. Sabeu qui té problemes? El problema el tenim els 
grans que quan escoltem aquests ideals, aquestes inquietuds dels joves, amb cara de saberuts 
diem: "Pensa així perquè és jove, ja madurarà, -o pitjor-. ja s'anirà corrompent". I això és veritat, 
darrere del "ja madurarà" contra les il·lusions i els somnis s'amaga el tàcit "ja s'anirà 
corrompent". Compte amb això! Madurar és créixer i fer créixer els somnis i fer créixer les 
il·lusions, no abaixar la guàrdia i deixar-se comprar per quatre duros, això no és madurar. Així que 
quan els grans pensem això, no els hi feu cas. 
Ajudem-nos a que l'Església tingui un rostre jove. Un vegada, fa poc, em deia: "Jo no sé si parlar 
de la Santa Mare Església -parlava d'un lloc especial- o de la Santa Àvia Església". No, no, 
l'Església ha de tenir rostre jove, i això vosaltres heu de donar-nos-ho. Però, és clar, un rostre jove 
és real, ple de vida, no jove per haver-se maquillat amb cremes rejovenidores. No, això no serveix. 
Sinó jove perquè des del seu cor es deixa interpel·lar.  

No perdeu la contrasenya: «Què faria Crist en el meu lloc?»]... 
  

 

 

Tinguem en compte...  

 

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dijous a les 8 

del matí. Dissabte anticipada a les 8 del vespre . Diumenge a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: Dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 



Intencions de misses 

Dissabte 27: Dominga Coll Cruells 

Diumenge 28: Josep Solà Molist (2n Aniv.) 

Dilluns 29: A la Mare de Déu de l’Ajuda 

Dissabte 3: Comunitat Parroquial   

Diumenge 4: Antònia Calm 

 

Vida de la parròquia 

 
 
Recollida del Pessebre a l’Ajuda: Ahir dissabte al matí.  Un 

any més l’hem mostrat a totes les persones que acostant-se a 
l’Ajuda s’hi aturaven.   També aquesta setmana  recollirem els 
diorames que ens han acompanyat aquest Nadal a l’església.  
 
 
Missa familiar: Avui diumenge vinent a les 11 del matí.  
 
 
Catequesi Familiar: Dilluns i dimarts segons el grup  de nens 

i nenes a ¼ de 6 de la tarda. 
 

 
Càritas: Reunió de Càritas Arxiprestal dilluns  a 2/4 de 6 de la tarda al Seminari de Vic.  

 
Enterraments: El dia 22 Joana Medina Guillén de 96 anys.  El dia 26  Jordi Creus Arquimbau 
de 90 anys. Dolors Marcé Tura de 84 anys d’edat 
                                                                Que descansin en la pau del Senyor !  
Col·lectes de dissabte i diumenge passats...........................................................245,53€                         
Full i Espurna ...............................................................  ......................................    50,00€ 
 
Full Diocesà: Us recordem que aquest gener el Full Diocesà ha augmentat de preu. Per això 
el preu indicatiu amb l ’ Espurna és de 0,80 €. Us agrairem que ho tingueu-ho en compte.  
 
Centre Parroquial: Diumenge vinent dia 4 de febrer a les 6 de la tarda Balls i danses del 
Països Catalans  per l’Esbart Sant Genís de Taradell.  

 
Per a pensar 
 
No t’inquietis per les dificultats de la vida, pels seus alts i baixos, per les seves decepcions, 
pel seu futur incert. 
Viu feliç, viu en pau. Que res sigui capaç de treure’t de la teva pau, ni el cansament psíquic, 
ni les teves errades morals. 
Fes que brolli i conserva sempre  en el teu rostre un somriure, reflex d’aquell que el Senyor 
t’adreça.  
I en el fons de la teva ànima col·loca tot allò que t’ompli de la pau de Déu i quan et sentis  
afligit i trist, adora i confia. 
                                                                                           Del llibre de Catequesi Familiar.  

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

