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Quaresma 2018
CAMINEM CAP A LA LLUM donant vida i buscant espais de silenci i gestos de conversió
Avui ja tenim el Cartell de Quaresma que d’una manera
vital i diàfana ens recorda que CAMINEM CAP A LA LLUM.
I aquest primer diumenge de Quaresma ens valem del
missatge de les lectures per viure aquest caminar cap a la
llum. Com ho podem fer? Doncs, de cara als altres donant
vida, ajudant a viure: La vida no serà mai més
exterminada...diu Déu a Noè a la primera lectura, i de cara
a un mateix buscant espais de silenci i gestos de conversió:
L’Esperit empenyé Jesús cap al desert, on hi passà
quaranta dies i després predicava la Bona Nova de Déu i
deia: Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova. (Evangeli).
Precisament aquest era el missatge del Dimecres de
Cendra, inici de la Quaresma: Convertiu-vos i creieu en
l’Evangeli. Val la pena que el fem nostre i que caminem cap
a la llum essent portadors de vida i buscant espais de silenci
que ens disposin a la pregària i ens ajudin a enfrontar les
temptacions que se’ns presenten.

Intencions de misses
Dissabte 17: Comunitat Parroquial
Diumenge 18: Maria Calm Preseguer (24è Aniv.)
Dimecres 21: Família Puigdollers Vall·llovera
Dissabte 24: Dominga Coll Cruells
Diumenge 25: Comunitat parroquial

Tinguem en compte...
Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres a 2/4 de 8 del vespre. Dijous a les 8 del matí.
Divendres Celebració de la Paraula a 2/4 de 8 del vespre. Dissabte missa 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.

Vida de la parròquia
Missa familiar: Diumenge vinent a les 11 del matí. La preparen el Catequistes i el grup de
Guitarres i Confirmació.
Equip Coordinador – animador: Reunió dilluns dia 19 a les 8 del vespre.
Consell per als Assumptes econòmics i patrimoni: Reunió per valorar l’exercici econòmic
de 2017 i el pressupost de 2018, dijous a 2/4 de 7 de la tarda.
Mans Unides: Dissabte i diumenge passats es van recollir 350,98€ per Mans Unides
Campanya contra la Fam. Moltes gràcies.
Lectors i Cants: Han preparat les pregàries
Quaresma.

de la missa d’aquest primer diumenge de

Enterrament: El dia 17 Jordi Puigdomènech Boix de 62 anys d’edat.
Que descansi en la pau del Senyor !
L’ALMOINA PENITENCIAL és un signe quaresmal solidaritat i expressió del compromís
d’ajudar a refer la vida als necessitats. Això forma part de la vivència del cristià.
Durant la Quaresma se’ns proposa de destinar el fruit de les nostres privacions voluntàries
com a almoina penitencial i dipositar-lo a la caixeta que porta aquesta etiqueta. Es troba
situada entre la porta de pujar al cor i la Capella del Sant Crist. Moltes gràcies.
Residència Sant Gabriel: Dissabte dia 24 missa a les 5 de la tarda.
Full i Espurna:......................................................................................................... 72,11€
Donatiu: ....................................................................................................................150,00€
Capella de Sant Antoni (20.1.2018)......................................................................... 61,90€

Per a pensar
Nova nota conjunta dels bisbes catalans sobre el moment polític, la primera després
de les eleccions del 21D.
Aquest divendres, una vegada més aposten pel diàleg i reconeixen que "a Catalunya existeix
un problema polític de primer ordre que obliga a cercar una solució justa a la situació creada
que sigui mínimament acceptable per a tots". També urgeixen a la formació d’un nou govern
de la Generalitat i mostren la preocupació per la situació que genera l'empresonament dels
membres del govern i dels líders de les entitats sobiranistes. Una situació que reclama "un
gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú de tothom".
Asseguren que és necessària "la formació d’un nou govern de la Generalitat que actuï amb
sentit de responsabilitat envers tots els col·lectius del país" i que cal "superar les
conseqüències de la crisi institucional, econòmica i social que vivim".
També és significatiu que la nota expliciti que els "preocupa" la situació de "la presó
preventiva d’alguns antics membres del govern i d’alguns dirigents d’organitzacions socials".
Sense entrar a valorar directament aquesta situació, demanen "una reflexió serena sobre
aquest fet, en vistes a propiciar el clima de diàleg que tant necessitem i en la que no es
deixin de considerar les circumstàncies personals dels afectats".
Com és habitual, la nota l'han aprovada per unanimitat els tretze bisbes de Catalunya reunits
en la seva trobada trimestral de la Conferència Episcopal Tarraconense. Malgrat el to
equilibrat també habitual, en aquest cas incideixen en dos temes molt concrets del moment
polític a Catalunya. Podeu llegir la nota sencera a www.catalunyareligio.cat

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

