
 
Diumenge 29 de durant l’any / A                                               Número 408 / 22 d’octubre de 2017 

 
La justícia i la pau 
              

 
 
La justícia hauria de ser  això, justa. Hauria de ser imparcial, equilibrada, no partidista sinó al 
servei de la veritat i  del bé, no favorable als poderosos i dura amb senzills, no hauria 
d’exonerar els que més tenen i abatre els qui no defensa ningú. És un desig, no sé si una 
realitat.  
I aquesta reflexió em porta a rellegir  la Gaudium et Spes del Concili Vaticà II:  
      “Que les institucions humanes, privades o públiques, s’esforcin a servir la dignitat i el fi de 
l’home, lluitant alhora enèrgicament contra qualsevulla servitud, ara social ara política, i servant 
els drets fonamentals dels homes sota tot règim polític” (núm. 29). 
      “La pau no és mera absència de guerra, ni es redueix a l’establiment d’un sol equilibri de 
forces adverses, ni s’origina d’una dominació imperiosa; sinó que és anomenada rectament i 
pròpiament «obra de la justícia”  (núm. 78).  

Aquests dies són dies de molta acció, passen moltes coses i molt de pressa. Convé  que com a 
creients hi deixem entrar també la reflexió i la pregària. Vull compartir amb vosaltres la que vam 
resar dimarts passat a la pregària de Vespres i que trobem a la litúrgia de les hores:                                   
“Que les governants dels estats no fomentin un nacionalisme exacerbat sinó que respectin els 
altres i es preocupin del bé de tots”.   

  
   

 

Intencions de misses 

Dissabte 21: Jaume Vila i Lurdes Vall·llovera. Isidre Costa Homs i els màrtirs beatificats   

Diumenge 22: A les 10 missa a la Residència amb els que celebren 80 anys. A les 11  Maria 

Calm Preseguer  

Dijous 26: Família Toran Aguilar  

Dissabte 28: Dominga Coll Cruells   

Diumenge 29: A les 11  Maria Casadesús. Carme Bellavista i Francisco Font. Miquel Yespes 

Solà (10è aniv.)  



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 11.  

Despatx parroquial: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

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

 

Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar: Diumenge vinent a les 11 del matí.  

 
Catequesi Familiar: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda  segons els grups de nens i nenes. 
  
Canvi d’horari: A partir del dilluns dia 30 d’octubre  la missa del vespre dels dies feiners 
s’avança mitja hora . Serà a 2/4 de 8 del vespre. La del dissabte continua a la mateixa hora: 
les 8 vespre.  
 
Igualment l’horari del despatx parroquial a partir del dia 31 d’octubre serà els dimarts de 2/4 
de 5 a les 6 de la tarda.  
 
Bateig: Valeria Puente Aguado, filla de Jaume i Sandra. Van ser padrins  Basilio Aguado i 
Lurdes Puente.  
     Benvinguda  a la comunitat parroquial ! 
 
Enterraments:  El dia 19  Aurelio Ciudad Fernández de 95 anys d’edat. El dia 21 Joan Icart 

Tenas de 79 anys. Coloma Soler Molist de 95 anys.  
      

Que descansin  en la Pau del Senyor! 
 
Beatificació: Avui dia 21 d’octubre a les 10 del matí ha tingut lloc a la Basílica de la Sagrada 

Família de Barcelona la beatificació dels 109 màrtirs claretians morts  l’any 1936. Dos d’ells 
relacionats amb nosaltres, un nascut i batejat a Centelles  Josep Ribé Comas i l’altre, Isidre 
Costa Homs, nascut a Taradell, té familiars que viuen a Centelles. Tots dos van  morir a 
Cervera. Donem-ne gràcies a Déu.  
  
Domund: Avui col·lecta a totes les misses. Moltes gràcies. 
 
Residència Sant Gabriel: Dissabte dia 28 missa a les 5 de la tarda. 
 
Col·lecta de la setmana passada .................................................................................418,43€                         
Full i Espurna ...............................................................  ...............................................  58,52€ 

 
 

Per a pensar 
  
L’ Església està cridada a sembrar amor i misericòrdia.  
 
De Paraula i Vida 2017 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

