
 
Diumenge 3 de Pasqua / A                                                             Número 383 / 30 d ’abril de 2017 
 

 
L’ 1 de maig ens fa pensar en la situació laboral  

Així com el manament de «no matar» posa un límit clar per 
assegurar el valor de la vida humana, avui hem de dir «no a 
una economia de l'exclusió i la desigualtat». Aquesta 
economia mata, diu el Papa Francesc a l’Evangeli Gaudium 
53. 

Cada vegada més estem perdent drets. La situació d’atur va 
baixant però la precarització creix exponencialment. Hi ha un nombre insostenible de 
persones excloses a la nostra societat:persones refugiades i/o migrades, persones en 
privació de llibertat, persones amb diversitat  funcional o que pateixen addiccions, persones 
en situació d’atur indefinit, treballadors pobres, dones amb una forta desigualtat laboral i 
social, joves amb dificultats laborals i amb un futur incert... A tots podem posar-los nom i 
rostre perquè en coneixem casos concrets.  

Des de la Pastoral Obrera de Catalunya i  Balears  es fa una crida  als cristians a prendre 
consciència d’aquesta realitat i a reivindicar el dret al treball, però no a qualsevol treball, sinó 
a un treball decent per a tothom. El Papa Francesc ho posa de relleu  en Laudato si, 128: El 
treball és una necessitat, sorgeix del sentit de la vida en aquesta terra, camí de maduració, 
de desenvolupament humà i de realització personal.   

 

Intencions de misses 
Dissabte 29 : Família Ribé Portet 
Diumenge 30 : 10h. Nativitat Cuberta Baulenas. 12h Assumpció Buscà   
Dimarts 2 : Maria Casamitjana    
Dimecres 3 : Valentí Fossas   
Dijous 4 : Teresa Aregall i Ramon Sala  
Dissabte 6 : Comunitat parroquial 
Diumenge 7 : 10h. Josep M. Relats Ruaix. 12h Maria Calm Preseguer   
 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses : 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.  
 
Despatx parroquial : Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda 
 
Càritas parroquial : Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 
 



Vida de la parròquia 

Missa Familiar : Avui diumenge a les 12 del migdia 
 
Consell Pastoral :  
En la reunió del dilluns passat es van revisar els actes de Setmana Santa i Pasqua. 
Es va informar de Càritas, Mans Unides i Centre Parroquial. 
Va començar a pensar en dues activitats d’estiu: el sopar de grups que proposa fer el 
divendres dia 30 de juny i la Sortida d’estiu encara sense dia i lloc assignat. 
Va ser informat de la Visita Pastoral que durant el primer trimestre del curs vinent el Sr. Bisbe 
farà al nostre arxiprestat, per tant a la nostra parròquia.  
 
Catequesi 
Catequesi de postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda 
 
Formació d’adults : Dimecres a les 9 del vespre amb el P. Antoni Vilarrubias.  
 
Enterraments : El dia 23 Isabel Punzano Morcillo de 90 anys d’edat. El dia 24 Francisca 
Viñets Vall·llovera  de 96 anys. El dia 25 Maite Costa Morató de 69 anys.                                                    

Que descansin en la Pau del Senyor! 
   
Aplec a Puigsagordi: Demà  1 de maig missa a les 11. A 
les 8 del vespre missa a la parròquia.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Capella de Sant Antoni : Durant el mes de maig  cada dia 
Rosari i mes de Maria a les 5 de la tarda. 
 
 
Capella del Socós : Durant el mes de maig cada dia a les 7 
de la tarda Rosari i Mes de Maria  
 
 
 

 
 
Col·lecta de la setmana passada .................................................................................338,43€                         
Full i Espurna: (dues setmanes) ...................................................................................135,81€   

Moltes gracies! 
Per  pensar 
 
La lectura és una eina civilitzadora que pot ajudar  a frenar l’avenç de la barbàrie  líquida.  
 
Llegir és la millor manera de ser millors i més savis, més comprensius, més persones i ens 
ajuda  a ser feliços. 
 
 

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


