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Benaurances del polític 
 

El papa Francesc, en el seu missatge per a la Celebració de la 52a Jornada Mundial de la 
Pau celebrada l’1 de gener passat, va citar  aquestes Benaurances del polític, proposades 
pel cardenal vietnamita  François-Xavier Nguyen Van Tuan, que va morir l’any 2002.  
 
Ens va bé de recordar-les:     

 
Feliç el polític que té una alta consideració i una profunda consciència del seu paper. 
Feliç el polític que irradia credibilitat. 
Feliç el polític que treballa pel bé comú i no pel seu propi interès. 
Feliç el polític que es manté fidelment coherent. 
Feliç el polític que treballa per la unitat. 
Feliç el polític que està compromès en dur a terme un canvi radical. 
Feliç el polític que sap escoltar. 
Feliç el polític que no té por 

   



Tinguem en compte...  

Horari de misses: Dilluns,dimarts, dimecres i divendres missa a 2/4 de 8 del vespre. Dissabte 

missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge a les 11 del matí. 

Despatx parroquial: El dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 9: Esposos Giol Mas 

Diumenge 10: Isidoro Chávez (4t Aniv.). Antònia Calm  

Dilluns 11: Ànimes 

Dissabte 16: Comunitat parroquial   

Diumenge 17: Antonia Lavado  

 

Vida de la parròquia 

Mans Unides: Us convidem a acompanyar-nos en l’obertura de la Campanya i a gaudir  
concert a càrrec de Moi Vibes. Us hi esperem!! Gràcies 
 
Enterrament:El dia 6 Maria Carmen Martínez Martínez  de 87 anys d’edat.  
      Que descansi en la Pau del Senyor!  
 
Celebració comunitària de la Unció dels malalts: Diumenge vinent dia 17 de febrer a la 

missa de les 11 del matí. Els que vulgueu rebre-la a casa comuniqueu-ho a la Parròquia. 
També el dissabte dia 23 a la missa de les 5 de la tarda a la Residència la podran rebre els 
que ho vulguin.  
 
Col·lectes del dissabte i diumenge   ............................................................... 238,82€    
Full i Espurna:  ................................................................................................     41,70€  
Capella Sant Antoni ............................................................................................ 71,61€ 

 
Balanç econòmic any 2018: Us el presentem perquè pugueu veure les aportacions que han 

arribat a la Parròquia i les despeses que hi ha hagut.  
La diferència entre ingressos i despeses és de 10.448,37€. 
Agraïm l’aportació de tots. La  necessitem perquè puguem oferir un servei millor. Qualsevol  
dubte o pregunta podeu fer-la arribar al Consell d’economia i patrimoni de la Parròquia. Moltes 
gràcies.   
 
 

Per a pensar 
 
Cerquem Déu perquè Ell ens ha trobat primer.   

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

