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El PESSEBRE DE L’AJUDA
Ja han passat les festes de Nadal i abans de la
Candelera toca anar a recollir el pessebre que vam
portar a l’Ajuda pel desembre.
Ho farem, si Déu vol, el proper dissabte 27 de gener
encara que coincideixi amb el Cau de Bruixes. El
nostre, és un poble actiu i una celebració toca l’altra.
Però no hi fa res, el dia és llarg i podem participar de
tot.
Per tant us convidem a acompanyar-nos caminat fins
l’Ajuda o bé trobant-nos allà els que hi aneu en cotxe.
Aquesta vegada no hi ha xocolatada, per tant heu de
portar-vos l’esmorzar. Sortirem de la Plaça a les 10
del matí i serem a casa al migdia. Allà, abans de
recollir el pessebre llegirem els escrits que la gent
hagi volgut deixar en el bloc que acompanya el
pessebre.
Us hi esperem!

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 20: Comunitat Parroquial
Diumenge 21: José Alonso Lafuente. Maria Calm Preseguer
Dissabte 27: Dominga Coll Cruells
Diumenge 28: Josep Solà Molist (2n Aniv.)

Vida de la parròquia
Missa familiar: Diumenge vinent a les 11 del matí.
Grup de Confirmació: Dijous a ¼ de 6 de la tarda.
Recollida del pessebre portat a l’Ajuda: Dissabte vinent dia 27 al matí. Sortirem de la
plaça a les 10 del matí i tornarem al migdia. Cal portar-se l’esmorzar.
Consell Pastoral : En la reunió darrera va revisar les activitats d’Advent, Nadal, Festa del Pi,
Santa Coloma i Reis i la Visita Pastoral del Sr. Bisbe. Va reflexionar sobre la necessitat d’una
major implicació del laïcat en la vida pastoral i en les celebracions i, en aquest sentit, la
voluntat de crear un equip de litúrgia. També va proposar dedicar a Càritas i Mans Unides la
trobada de coordinadors d’aquest trimestre. Donat que la Quaresma aquest any comença
aviat es tornarà a reunir el dia 5 de febrer. Informacions sobre Economia i Patrimoni,
Catequesi i Centre Parroquial.
Enterrament: El dia 15 Clàudia Navarro Mesa de 3 anys.
Que descansi en la pau del Senyor !
Residència Sant Gabriel: Dissabte dia 27 missa a les 5 de la tarda.
Col·lectes de dissabte i diumenge passats...........................................................284,80€
Full i Espurna ............................................................... ...................................... 67,50€
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.

Per a pensar
En la línia de diumenge passat mireu que ha dit el papa al clergat i als bisbes de Xile:

La falta de conciencia de que la misión es de toda la Iglesia y no del cura o del
obispo limita el horizonte, y lo que es peor, coarta todas las iniciativas que el Espíritu
puede estar impulsando en medio nuestro. Digámoslo claro, los laicos no son
nuestros peones, ni nuestros empleados. No tienen que repetir como «loros» lo que
decimos. «El clericalismo, lejos de impulsar los distintos aportes y propuestas, poco
a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar
en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida de que la visibilidad y la
sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el Pueblo de Dios (cf. Lumen
gentium, 9-14) y no sólo a unos pocos elegidos e iluminados».[2]
No al clericalismo y a mundos ideales que sólo entran en nuestros esquemas pero
que no tocan la vida de nadie.Y aquí, pedir, pedir al Espíritu Santo el don de soñar y
trabajar por una opción misionera y profética que sea capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura
eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización de Chile más
que para una autopreservación eclesiástica. No le tengamos miedo a despojarnos de
lo que nos aparte del mandato misionero.[3]
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com

