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La unitat dels cristians
Com cada any aquesta setmana, del 18 al 25 de
gener, s’escau la Setmana de Pregària per la unitat
dels cristians.
Si preguem per la unitat vol dir que hi ha divisió i
aquest és l’escàndol, perquè ...”¿ És que Crist està
dividit? . Precisament quest és el lema d’aquest any.
Transcrivim un paràgraf del preàmbul del fulletó que
la Comissió ha preparat per aquesta celebració. Diu
així:
Vivim actualment en un país marcat per la diversitat
de les opcions polítiques, dels plantejaments
econòmics i de la no unanimitat en l’expressió de la fe
cristiana. Fins i tot, dins del mateix catolicisme,
apareixen diversos plantejaments i algunes actituds que no sempre són testimoni clar
de que és la mateixa fe la que informa el culte i la vida dels catòlics. És en aquestes
coordenades que apareix, amb una gravetat i una seriositat molt clares, la pregunta
que aquest any és el lema de la Setmana Universal de Pregària per la Unitat dels
Cristians: “ ¿És que el Crist està dividit?”

Intencions de misses
Dissabte 18: Família Vallmitjana Benet
Diumenge 19: 10h Maria Calm. 12h Família Sallent Gallifa
Dilluns 20: Roberto Batlle
Dimarts 21: Ànimes
Dissabte 25: Família Ribé Portet
Diumenge 26: 10h Comunitat Parroquial. 12h Família Vallmitjana Benet

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 10 i a les 12.
Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
Càritas: Dijous de 5 a 8 de la tarda.

Vida de la parròquia
Missa Familiar: Serà el diumenge 26 a les 12 . La prepararem dimarts 21 a ¼ de 7 de
la tarda als locals de la Parròquia.
Consell Pastoral: Dijous 23 a 2/4 de 9 vespre. Començarem amb una estona de
pregària, oberta a tothom, a la Capella Fonda.
Assemblea Parroquial: Avui és el darrer dia per deixar les vostres respostes al
qüestionari al capdavall de l’església.
Comença una segona etapa de l’Assemblea: el recull de totes les aportacions que
s’han fet durant el primer trimestre de curs, tant a nivell de grups com individualment.
Ara el Consell de Pastoral en farà el buidat per poder-les presentar al plenari de
l’Assemblea, que tindrà lloc entorn de Pasqua.
Moltes gràcies als grups parroquials i als que hi heu participat individualment.
Enterraments: El dia 13 Conxita Clos i Garriga, de 81 anys. Antonio Puigdomènech i
Minguillón, de 82 anys d’edat. El dia 18 Maria Sors Esquerrà, de 86 anys d’edat.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Col·lecta dissabte i diumenge.........................................................................301,00€

Àmbit solidari: Càritas necessita 1 cotxet amb “cuco” per nadó. També 2 estufes de
butà.
Reforç escolar: Necessitem voluntaris per fer classe de reforç escolar a un grup petit
de nens de primària un dia i una hora a la setmana (dilluns de 4:30 a 5:30 de la tarda).

Full Diocesà i Espurna
A partir d’aquesta setmana tindrem 100 fulls a disposició dels que en vulgueu un. Si
encara en sobren reduirem la quantitat perquè no els haguem de llençar. Us demanem
que hi col·laboreu amb el donatiu corresponent, ja que fem l’esforç de mantenir el
preu. Gràcies.

Per a pensar
“Qui s’ha obert a l’amor de Déu, ha escoltat la seva
veu i ha rebut la seva llum, no pot retenir aquest do
per a ell sol. La fe, essent escolta i visió, es transmet
també com a paraula i llum“.

Lumen fidei, 37

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. També amb el domini .com
(www.parroquiadecentelles.com)

