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Solidaris en el dolor

Ens cal condemnar de manera enèrgica els atemptats d’aquest dijous 17 d’agost a les
Rambles de Barcelona i a Cambrils que han desencadenat actuacions a d’altres punts de
Catalunya. I com a Església, sempre ham de defensar una societat en pau, justa, oberta i
acollidora.
Sense oblidar d’on arrenquen aquests fets i els que s’han produït abans en d’altres ciutats
europees volem creure que l’anhel de bondat i justícia arrelen en el cor dels homes i dones
del món i que cap acte de violència pot emparar-se en cap religió o creença per a ser comès.
Sovint les accions terroristes porten a crear estigmes sobre les diferents religions en lloc de
compartir amb elles la convivència, la pau i la fraternitat.
Com a creients la nostra resposta ha de consistir en multiplicar en la vida quotidiana els
gestos de comunió i amistat amb totes les persones amb qui convivim, acompanyar
solidàriament en el dolor els que han patit aquesta tragèdia, pregar per les víctimes i tots els
afectats i treballar per una societat justa i igualitària.

Intencions de misses
Dissabte 19: Melcior Vinyals Bové
Diumenge 20: 11 h. Antònia Calm Preseguer. Margarida Pujalt Gómez.
Dilluns 21: Carme Ferrandia Vilarrubia.
Dijous 24 : Família Torán Aguilar
Divendres 25 : Tomàs Lloret i Anna Roca
Dissabte 26: A la Residència per Ramon Codina Sala. A la l’església parroquial per Família
Espuña Font.
Diumenge 20: 11 h. Esposos Ramon Codina i Antònia Vilar.

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, dimarts dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del vespre.
Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 11.
Despatx parroquial: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 del vespre.

Vida de la parròquia
Enterraments: El dia 5 d’agost Jordi Abella Busquets de 55 anys d’edat. El dia 16 Josep
Hernández Pallarés de 65 anys.
Que descansin en la pau del Senyor
Sortida d’Estiu: Dijous passat va tenir lloc la sortida d’estiu organitzada per la Parròquia, va
ser a Girona amb l’objectiu de visitar la Basílica de Sant Feliu, el Museu i la Catedral, i el
monestir de Sant Daniel. Una bona ocasió per gaudir de llocs emblemàtics i sobretot de la
companyia i amistat del grup.
Dinar de Germanor: L’ arrossada aquest any serà el dissabte dia 2 de setembre a 2 /4 de 2 a
la Sagrera. Cal portar plat i coberts. Podeu recollir el tiquet a la Parròquia, a Vins Parés, Antic
Forn Riera o a la Fleca Pujades, fins a final del mes d’agost. Preu 14€.
Col·lecta de la setmana passada ................................................................................418,04€
Full i Espurna (dues setmanes) .................................................................................. 112,94€
Donatiu Argentina - Urugay :........................................................................................ 20,00€
Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent, últim de mes, missa a les 5 de la tarda.

Per pensar
Mentre el grup que vam anar a Girona dijous passat compartíem l’explicació de la monja
benedictina de Sant Daniel i respiràvem la pau del monestir abans de fer la pregària, a
Barcelona es vivien moments de pànic i de violència per l’atemptat que hi tenia lloc. Quin
contrast!
Amb la intenció de reviure aquell espai de pregària, d’acolliment i convivència recordem un
fragment del Càntic de les criatures de Sant Francesc d’Assís que vam recitar:
Lloat sigueu, Senyor, per aquells que perdonen
pel vostre amor,
i aguanten malaltia i tribulació.
Benaurats els qui les aguanten en pau,
car de Vós, Altíssim, seran coronats.
Lloat sigueu, Senyor meu,
per la nostra germana la mort corporal,
de qui cap home vivent no pot escapar.

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

