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Fe i festa
La festa, la celebració i la diversió formen part
de la persona; necessitem la celebració i
busquem motius de festa en la història, els
costums, les tradicions o les creences.
A vegades les festes i la diversió tenen una
forta relació amb la cultura religiosa i a vegades la contesten, però deu ser bo que
l’expressió lúdica i festiva no fereixi la sensibilitat creient de ningú ni es converteixi en
una burla dels valors que, com la fe, són fonamentals per a determinades persones.
Ens costa entendre que quelcom que per a mi és marginal i sense sentit, per a un
altre pugui ser fonamental i doni sentit a la seva vida.
Les actituds d’intransigència religiosa viscudes en altres temps avui, sortosament, han
estat substituïdes per la tolerància, la comprensió i el respecte a maneres de pensar i
raons de creure diferents. I això també ha d’ajudar a fer que les expressions o les
representacions plàstiques o d’altra mena no trepitgin ni ridiculitzin les conviccions
creients i religioses que els altres puguin viure. Gaudim doncs de les festes, amb tot
allò de positiu que ens porten: la creativitat, l’expressió personal i col·lectiva, el sentit
de poble i la comprensió pels valors meus i dels altres.

Intencions de misses
Dissabte 15: Família Ribé Portet
Diumenge 16: 10h Maria Puig Pujalt (12è Aniv.) 12h Família Vallmitjana Benet
Dilluns 17: Joana i Helena
Dimarts 18: Antònia Minguet
Divendres 21: Antonio Rufas
Dissabte 22: Comunitat Parroquial
Diumenge 23: 10h a la Mare de Déu de l’Ajuda en acció de gràcies. 12h Maria Calm
(20è 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 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: Diumenge vinent a les 12 del migdia.
Catequesi familiar: Aquesta setmana dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda segons el
grup de nens i nenes.
Consell Pastoral: Dilluns a 2/4 de 9 del vespre. Començarà amb una pregària oberta
a tothom a l’església.

Enterraments: El dia 11 Dolors Duran i Argemí de 92 d’edat. A Vic el dia 12 Amparo
García Gutiérrez de 88 anys. El dia 13 Ramon Sala i Riera de 82 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!

Col·lecta Mans Unides ....................................................................................504,67€
Donatiu. ........................................................................................................... 50,00€
Moltes gràcies

Per a pensar
Preguem amb l’Evangeli
De vegades, Senyor, la teva proposta ens fa por
perquè pensem que, si fem el que tu dius,
els altres ens passaran per damunt
o es riuran de nosaltres.
Tu continues convidant-nos
a no tenir por
i a no posar límits
a seguir el camí de l’Evangeli.
Ajuda’ns a confiar en la força del teu amor,
a creure de debò en la teva paraula,
a deixar-nos transformar des de dins
per la presència del teu esperit Sant.
De La missa de cada dia

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

