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Un món nou, projecte comú
Com us anunciàvem la setmana passada, avui es celebra la
55a CAMPANYA CONTRA LA FAM. L’objectiu d’enguany és
convocar tothom a treballar fraternalment per “Un món nou,
projecte comú”, per què acabar amb la fam al món és
responsabilitat de tots, i només serà possible si tots
treballem com autèntics germans.
Igual que ha dit el Papa Francesc, convidem tothom “a
dedicar un lloc especial, en els nostres cors, per aquesta
emergència, que és respectar el dret atorgat per Déu a tots,
de tenir accés a aliments adequats, a compartir el que tenim,
en caritat cristiana, amb aquells que han d’afrontar molts obstacles, per satisfer
aquesta necessitat bàsica”.
Esperem que amb la vostra ajuda es pugui fer realitat el nostre repte.
A l’entrada de l’Església podeu agafar la còpia del manifest i us convidem a l’acte que
tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala La Violeta.
MANS UNIDES

Intencions de misses
Dissabte 8: Família Torán Aguilar
Diumenge 9: 10h Valentí Fossas. 12h Maria Sarrà. Ricard Sopena.
Dilluns 10: Esposos Àngel Sala i Assumpta Morell
Dimarts 11: Ànimes
Dimecres 12: Joana i Helena
Dijous 13: Agustí Vallduriola
Divendres 14: Valentí Hom Baucells
Dissabte 15: Família Ribé Portet
Diumenge 16: 10h Maria Puig Pujalt (12è Aniv.) 12h Família Vallmitjana Benet

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.
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
Mans Unides Avui col·lecta a totes les misses a favor de la Campanya contra la Fam.
Formació d’adults: Oberta a tothom, dimecres 12 a les 9 del vespre. Continuarem el
treball del Qüestionari sobre el proper Sínode Episcopal sobre la Família.
Enterraments: El dia 3 Joan Oliveras i Autonell de 85 anys d’edat. El dia 4 Martí
Urpina i Oller de 87 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Àmbit solidari: Càritas necessita 2 estufes de butà i una taula i cadires per al
menjador.
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).
Col·lecta dissabte i diumenge.........................................................................340,44€
Moltes gràcies

Per a pensar
Recollida del pessebre del castell
Dissabte passat, 1 de febrer, feia un matí “medieval”.
Ho dèiem els que caminàvem cap a cercar el pessebre
que el grup Baobab havíem deixat a la capella del
castell de Sant Martí. No podia ser millor: un dia i un
lloc ben “medieval”. La boira, amb el seu mantell gris
sobre el paisatge, ens ha acompanyat tota la jornada,
però ens ha deixat fer i gaudir de la naturalesa. Durant
el camí hi hagut moments de conversa i també de
pregària i cant. Hem fet quatre parades per llegir un
text que havíem preparat sobre la infantesa de Jesús. I després cantàvem una lletra
dedicada al nostre Amic. Arribats al castell, hem obert la porta i hem anat cap a la
capella amb la curiositat de saber si trobaríem alguna cosa escrita a la llibreta que hi
havíem deixat, perquè els que troben el pessebre, hi deixin un escrit. Alguns també
temien no trobar-hi ni el pessebre. Hem retrobat el petit pessebre de fusta i la llibreta
dintre la bossa. Un dels nois l’ha oberta i ha començat a llegir: a part dels nostres
escrits de salutació, n’hem trobat uns quants d’excursionistes que, vinguts de diversos
llocs, s’havien apropat a aquell indret i ens saludaven. Hem celebrat trobar aquests
escrits i el pessebre. I acabada la lectura, un cant i a esmorzar a fora, al davant de la
Capella. La tornada cap a casa ha estat lleugera perquè començava a ploure. Però
hem gaudit de la sortida, la companyia i la missió. Gràcies Senyor!
Grup BAOBAB
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. També amb el domini .com
(www.parroquiadecentelles.com)

