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Sobre els darrers fets esdevinguts a Catalunya
Els preveres i diaques sotasignats del Bisbat de Vic
CONSTATEM el fort trasbals que vivim a Catalunya des de fa temps,
però sobretot aquestes darreres setmanes i dies: s’ha fet tot el possible
perquè no poguéssim votar, s’ha apallissat brutalment gent pacífica, s’ha
tergiversat la informació mentint i negant l’evidència, s’ha tancat a la
presó dos homes de pau. Finalment amb l’aplicació del’article155 s’ha
subjugat tot un poble abolint les institucions votades democràticament
pels seus ciutadans, amenaçant amb trenta anys de presó polítics votats
pel poble...En resum, es vol negar al nostre Poble, amb mitjans ben poc
justos, l’exercici del dret a l’autodeterminació.
El papa Joan Pau II, en el discurs a l’ONU (5-X-1995), legitima aquest
dret fonamental quan diu:“Ni un estat, ni una altra nació ni cap
organització internacional, no té mai dret a afirmar que una determinada
nació no és digna d’existir”.
Des d’aquesta perspectiva, i sobretot mirant com es trepitgen drets fonamentals, com a
preveres o diaques de les nostres comunitats:
DENUNCIEM la violència, la mentida, la presó, la persecució de les llibertats de reunió i
d’expressió, la supressió de les nostres institucions, el Parlament i el Govern,la utilització
política dels jutjats amb amenaça de penes extraordinàries i un molt llarg etcètera prou
conegut... que han trasbalsat la convivència.
FEM UNA CRIDA a tots els ciutadans, a les forces d’ordre públic i als polítics que les
comanden, a utilitzar el diàleg i mitjans sempre pacífics a l’hora de promoure els drets
històrics del nostre poble, i ESPEREM el retorn dels drets fonamentals i de les més altes
Institucions de Govern,l’abolició de judicis polítics, l’alliberament dels empresonats, iel
respecte a la pluralitat de pensament i a les legítimes aspiracions del poble català.
Preguem per tot el que estem vivint, amb el desig que prevalgui la serenitat, el respecte i la pau.
Bisbat de Vic, 2 de novembre de 2017
Segueix la llista dels sotasignats

Tinguem en compte...
Nou horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre, dijous a
les 8 del matí. Diumenge a les 11 del matí i l’anticipada dissabte a les 8 del vespre.
Despatx parroquial. Horari d’hivern: Dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda.

Intencions de misses
Dissabte 4: Pilín Giol Pujalt
Diumenge 5: A les 11 Eugènia Musach Bellver. Josep M. Relats Ruaix
Dilluns 6: Família Calm
Dimarts 7: Ànimes
Dimecres 8: Eulàlia Martínez
Dijous 9: Difunts Família Dorca Serra
Divendres 10: Difunts Família Romeu
Dissabte 11: Francisco Serret Roca (1r Aniv.)
Diumenge 11: Martí Morell Mas. Pere Espuña Font (6è Aniv.)

Vida de la parròquia
Equip coordinador animador: Va reunir-se per primer cop divendres passat a les 8 del
vespre. La seva funció és, com dèiem a l’Espurna del 15 d’octubre, enfortir la comunicació
entre els grups de la Parròquia perquè es tingui una visió més ampla de l’activitat pastoral.
Consell Pastoral: Dilluns a les 8 del vespre. L’eucaristia ens ajudarà a preparar-nos.
Càritas Parroquial: Reunió de l’equip dimarts a les 8 del vespre. També comencen les
activitats de Reforç escolar.
Catequesi: Dimarts trobada de formació dels pares i mares dels de 2n curs de Catequesi.
Formació d’Adults: Dimecres a 2/4 de 9 del vespre: Els primers escrits, la Didajé i Climent
de Roma, a càrrec del Dr. Joan Torra.
Horari d’hivern: La missa vespertina dels dies feiners s’ha avançat mitja hora, és a 2/4 de 8
del vespre. El dijous a les 8 del matí com sempre. L’anticipada del dissabte i festius continua a
les 8 vespre. Varia també l’horari del despatx: dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.
Visita Pastoral: El Sr. Bisbe presidirà la missa del diumenge vinent dia 12 de novembre en
motiu de la seva visita pastoral a la nostra parròquia de Santa Coloma de Centelles.

Parròquia de Sant Martí de Centelles
Sant Miquel Sesperxes: Avui missa a les 12 del migdia: Difunts Família Romeu. A la sortida
pregària pels difunts al cementiri.
Festa Patronal i Visita Pastoral: El dissabte dia 11 de novembre, festa de Sant Martí, a les
11 del matí Missa presidida pel Sr. Bisbe Romà Casanova en motiu de la Visita Pastoral a
aquesta parròquia.
Beatificació: Dissabte tindrà lloc a Madrid la beatificació dels germans i pares Paüls morts
durant la guerra civil, entre ells el P. Joan Puig i Serrà d’aquesta parròquia. Des d’aquí ens
unim a aquesta celebració.

Per a pensar
Que el nostre únic títol d’honor sigui el de batejats.

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

