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Els ministeris laïcals
Avui podeu llegir a les pàgines 4 i 5 del Full Diocesà una síntesi de la darrera carta pastoral del
Bisbe Romà sobre els reptes de la nostra església diocesana en el moment present. I
concretament a la pàgina 5 diu el següent sobre la missió dels preveres i dels laics:
Això demana suscitar, acompanyar i discernir ministeris laicals que participen d’aquesta cura
pastoral. Certament que demana un compromís més gran de part dels pastors donar
responsabilitat als laics en tasques que ells puguin desenvolupar, més que no pas tancar-se en
un estèril «clericalisme» amarat de suspicàcies i protagonismes. Aprendre a donar
responsabilitat vol dir també aprendre a fer seguiment periòdic de l’exercici d’aquesta
responsabilitat donada; en cap cas no vol dir desentendre’s. Delegar vol dir també seguir,
moderar, acompanyar.
Celebrem que el Bisbe Romà animi a les parròquies a comptar amb els ministeris laïcals i a
donar responsabilitats als laics. Coincideix amb el que mirem de tirar endavant a la nostra
parròquia, malgrat les reticències que trobem pel camí. Creure que tot ho han de fer els
capellans és un error i per això ens dol el temps que hem perdut -deixant enrere passos que al
nostre Bisbat ja s’havien donat- per voler retornar a una església més clerical que ara el mateix
Bisbe Romà veu que no respon al moment que vivim. Donem-ne gràcies a Déu.

Tinguem en compte...
Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dijous a les 8
del matí. Dissabte anticipada a les 8 del vespre . Diumenge a les 11 del matí.
Despatx parroquial: 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 13: Pere Viñolas Garriga (1r Aniv.) i Esperança Garriga. Àngel Sala i Assumpció
Morell.
Diumenge 14: Comunitat Parroquial
Dilluns 15: Família Arañó Barenys
Divendres 19: Miquel Xuriach
Dissabte 20: Comunitat Parroquial
Diumenge 21: José Alonso Lafuente. Maria Calm Preseguer

Vida de la parròquia
Consell Pastoral: Dilluns a les 8 del vespre. L’eucaristia ens ajudarà a preparar-nos.
Catequesi de Comunió: Reunió de pares de 2n curs de catequesi dimarts a les 9 del vespre.
Catequesi arxiprestal: Dissabte dia 20 trobada de catequistes de l’ arxiprestat a Centelles
de 10 del matí a 12 del migdia.

Festa de Sant Antoni abat: Dissabte a les 9 del matí
Missa a la Capella. A les 12 del migdia benedicció dels
animals a la Plaça Major.

Enterraments: El dia 7 Núria Cruells i Puigrodon de 84 anys d’edat. Antonio Rufas Bestué de
95 anys. El dia 9 Ramona Casanovas i Martí de 92 anys.
Que descansin en la pau del Senyor !
Altar de Sant Antoni de Pàdua: És el que hi ha a la capella lateral del costat del baptisteri.
Des de fa unes setmanes hem trobat a faltar la creu que hi havia en aquest altar. Si algú pot
donar-ne referència li ho agrairem.
Col·lectes de dissabte i diumenge passats...........................................................326,01€
Full i Espurna ............................................................... ...................................... 39,57€
Donatius : 300 +100+70......................................................................................... 470,00€
Full Diocesà: A partir d’aquest gener el Full Diocesà augmenta de preu. Per això el preu
indicatiu amb l ’ Espurna és de 0,80 €. Tingueu-ho en compte a l’hora d’agafar-los. Moltes
gràcies.
Centre Parroquial: Avui diumenge a les 6 de la tarda Contes de Nadal: Tres catalans i un rus
amb Joan Massotkleiner, veu i Anna Godoy, arpa.

Per a pensar
Vosaltres, els europeus, teniu els rellotges, però nosaltres tenim el temps.
Proverbi africà.

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

