
 
Diumenge 6 de durant l’any  / A                                                    Número 529 / 16 de febrer de 2020 

 

 

 
 L’Eucaristia com a protesta 

Avui i sempre ens va bé recordar el que deia l’any 1978 el P. Evangelista Vilanova en un 
escrit  que portava aquest títol. Deia per exemple:  

“L’Eucaristia  del Crist Jesús ens ha estat donada com un evangeli: una Bona Notícia. No 
serà certament una bona notícia si consagra les discriminacions de la societat, si celebra 

l’ordre establert, si  garanteix el poder dels uns i la opressió dels altres...  

Quan en l’Eucaristia reconeixem, en el pa i el vi compartits, la significació de la vida i de la 
mort de Crist, ¿estem disposats també a reconèixer la seva presència real entre els exclosos 
i condemnats d’avui? ¿Estem disposats a viure, allà, l’esperança d’un banquet obert a tots 
sense distinció i a donar gràcies? Aleshores  l’Eucaristia deixarà de ser una simple cerimònia 
religiosa, un culte més o menys màgic qualificat massa sovint amb el nom d’adoració. Es 
convertirà en un poderós crit d’alarma intranquil·litzador de consciències i desvetllador de 
responsabilitats. Serà un acte  “perillós” per a  tot sistema o manera de fer que no sigui prou 

humana.” 

 

 

 

 

Intencions de misses 

Dissabte 15: Pere Argemí Garriga (5è Aniv.) 

Diumenge 16: Antonia Lavado Rodríguez (5è Aniv.)  Isidoro Chávez (5è Aniv.) Maria Calm 

(26è Aniv.)  

Dissabte 22: Anita Preseguer Arisa 

Diumenge 23: Esposos M. Teresa Falgueras Creus i Eudald Puigdomènech Gallifa.  

 

Tinguem en compte... 
 

Horari de misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del 

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

Despatx parroquial: Els dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre Distribució d’Aliments dijous de 5 a  2/4 de 7 de la tarda   

 



Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar: Diumenge vinent a les 11 del matí. 
 

 
 
Catequesi: Dissabte vinent a les 4 de la tarda Visita al Museu Episcopal de Vic. Les famílies 

que desitgin assistir-hi  han d’avisar aquesta setmana a la parròquia. 
  
Exemplars de les Cartes del NT: En van arribar alguns el Diumenge de la Paraula i els vam 

repartir. Des del Bisbat ens diuen que, de moment, no n’hi ha més.  
 

 
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes: Avui diumenge celebra la 
43ena Trobada comarcal a Manlleu.  
 
 
Centre Parroquial: Diumenge vinent a les 6 de la tarda Isabel Cinc Hores 
d’Antoni Strubell, amb Carme Sansa.   
 
 
Full diocesà i Espurna .............................................................. 46,09€ 
Col·lecta per a Mans Unides: ...........................................        300,73€   
Donatiu per a Mans Unides ...............................................    1.000,00€ 

 
 
Per a pensar  
 
Alguns escrits recollits a la llibreta que vam deixar al costat del Pessebre a l’Ajuda:  

Que el naixement de Jesús ens il·lumini i ens doni seny per actuar. 

Que la Mare de Déu de l’Ajuda  vetlli per la salut, la pau i la felicitat de tots.  

Que l’esperit del Nadal ens duri tot l’any. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

