
 
Diumenge 5 de durant l’any  / A                                                      Número 371 / 5 de febrer de 2017 

1/3 DELS NOSTRES ALIMENTS ACABEN A LES... 
 
MANS UNIDES el divendres dia 10 de febrer enceta la nova 
Campanya per aquest any amb el lema EL MÓN NO 
NECESSITA MÉS MENJAR, NECESSITA MÉS GENT 
COMPROMESA. 
Aquest divendres a 2/4 de 8 del vespre a la Sala de Vidre, en 
Francesc Mateu, director  d’Oxfam Intermón de Catalunya, ens 
informarà de tot allò que necessitem saber per poder tenir un 
criteri seriós i fonamentat en coses certes. El títol de la xerrada 
es LA PUNTA DE L’ICEBERG DE LES MIGRACIONS. Us hi 
esperem per poder compartir tots junts el compromís que 
aquest any us demanem. Gràcies.  
El pròxim diumenge dia 12 a les 6 de la tarda, a l’església, 
celebrarem una pregària demanat la pau i no oblidarem cap 

dels infants que arreu del món pateixen abusos i humiliacions. La col·lecta d’aquests dissabte 
i diumenge la destinarem a  Mans Unides. Trobareu el manifest a l’entrada de l’església. 
Moltes gràcies. 

 

Intencions de misses 

Diumenge 5: 10h, Tomàs Puigbó o Rosa Rusiñol. 12h  En acció de gràcies  

Dilluns 6: Loreto Capdevila  

Dimarts 7 : A Sant Antoni de Pàdua en acció de gràcies 

Dimecres 8: Josefina Vaqué 

Dijous 9: Pels nostres difunts 

Divendres 10: Assumpta Morell i Àngel Sala 

Dissabte 11: M. Lurdes Roca i Joan Vall·llovera  

Diumenge 12: 10h, A la Mare de Déu de l’Ajuda. 12h  Antonia Lavado Rodríguez. 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana 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.  

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

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 



Vida de la parròquia 

Consell Pastoral:   
En la reunió del passat 30 de gener: 

 Va valorar la recollida del pessebre que havíem portat a l’Ajuda abans de Nadal . I 
també les celebracions del Nadal, Festa de Santa Coloma i Reis.  

 Va preparar la Jornada de Formació per als lectors  que tindrà lloc a l’església el dia 
dissabte 25 de febrer a partir de les 10 del matí.  

 Es va informar de l’estat actual de les obres al Centre Parroquial i de la seva gestió. 
També de l’activitat de Mans Unides i Càritas. 

 Va acordar publicar properament la Flama núm.5 dedicada sobretot a la valoració de 
les conclusions de l’Assemblea del 2014 i quines s’han portat a terme en aquests dos 
anys.   

 Va consensuar un lema per a la propera Quaresma.  
 
Catequesi: 
Catequesi Familiar: Reunió de pares i mares el dilluns a les 9 del vespre  
Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda, grups  de nens i nenes   
               Dimarts a les 9 del vespre, grup de pares i mares que preparen el proper tema.   
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi de Confirmació: Divendres a 2/4 de 5 de la tarda. 
 
 
Enterrament: El dia 1 de febrer Teresa Cuberta Baulenas de 95 anys d’edat.   

                                                    Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Full Diocesà:  Tornen a sobrar molts fulls el diumenge. Per això reduirem la demanda, així 
també disminuirem la diferència entre el que hauríem de recollir a la caixeta  i el que recollim: 
aquesta setmana han tornat a faltar diners. Els que us agrada de tenir-lo, mireu d’agafar-lo  
abans no s’acabin i sempre que pugueu aboneu el que costa. També  podeu demanar que us 
el guardem setmanalment. Moltes gràcies.   
 
Col·lecta de la setmana passada .............................................................................   360,25 €                          
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  52,48 € 
Càritas Parroquial: Donatiu.......................................................................................      50,00 €   
                 Moltes gràcies! 

 
Per a pensar  
 
Estem cridats a fer que creixi una cultura de la misericòrdia, basada en el redescobriment de 
la trobada amb els altres: una cultura en la qual ningú miri l’altre amb indiferència ni aparti la 
mirada quan vegi el sofriment dels germans. Les obres de misericòrdia són «artesanals»: cap 
d’elles és igual a una altra; les nostres mans les poden modelar de mil maneres, i encara que 
sigui únic el Déu que les inspira i única la «matèria» de la qual estan fetes, és a dir la 
misericòrdia mateixa, cada una adquireix una forma diversa. 
 
Papa Francesc. Carta apostòlica Misericordia et misera, núm. 20.   

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

