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La celebració comunitària de la
Unció dels malalts
Si entre vosaltres hi ha algú malalt,
crideu als qui presideixen la comunitat
perquè l’ungeixin amb oli en nom del
Senyor i preguin per ell. Aquesta oració,
feta amb fe, li serà saludable. (Jm 5, 1415)
Avui té lloc a la nostra parròquia la
celebració comunitària de la Unció dels
malalts, just el diumenge després de la
festa de la Mare de Déu de Lurdes.
Volem recordar-la com a Salut dels
malalts, invocació que recitem en les
Lletanies i que ens ajuda a sentir-la a
prop nostre en la dificultat i en la
feblesa.
El sagrament de la Unció, més que un
anunci de la mort, és un sagrament de
vida, que dóna força als malalts i a les
persones grans creients per viure
cristianament aquesta etapa de la vida,
els anima a superar el descoratjament
provocat, a vegades, per la malaltia o la vellesa i els dóna la gràcia de l’Esperit Sant amb la
qual som ajudats en la salut i confortats per la confiança en Déu, més enllà de l’angoixa i el
sofriment.

SALUT DELS MALALTS

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 16: Família Valldeoriola Font
Diumenge 17: Antonia Lavado
Dimarts 19: Ànimes
Dissabte 23: Família Ribé Portet
Diumenge 24: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca. Maria Calm (25è Aniv.)

Vida de la parròquia
Enterrament: El dia 16 Jaume Baucells Puigdollers de 90 anys
Que descansi en la Pau del Senyor!
Missa Familiar: Diumenge vinent a les 11 del matí.
Càritas Parroquial: Dimarts dia 19 a les 8 del vespre reunió de l’equip.
Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent missa i celebració de la Unció dels malalts a les 5
de la tarda.
Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col·lectius: Dilluns de 8
a 8,30 del vespre a la Capella del Sant Crist. Oberta a tothom és una iniciativa d’un grup de la
parròquia que vol portar-la a terme mentre duri el judici dels encausats pel procés català, amb
el convenciment que la força de la pregària ajudi i sostingui en la veritat i la justícia a ells, als
seus familiars i també als magistrats, fiscals,
advocats i periodistes.
Col·lectes per Mans Unides..............
Full i Espurna:

...............................

319,36€
46,65€

Donatius................300,00 + 15,00 ....... 315,00€
Moltes gràcies.

Per a pensar

Així com ha costat tant, i encara costarà, defensar el dret de les persones, estem encara a
l’abecé pel que fa als drets dels pobles, i els pobles grans han imposat les seves identitats i
han negat les identitats petites.
Bisbe Pere Casaldàliga que ahir va fer 91 anys.

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

