Diumenge XV durant l’any / C

Número 498 / 14 de juliol de 2019

Fa pensar
El VIII Informe FOESSA ( Fomento de estudios sociales y sociología aplicada), impulsat per
Càritas, parla de l’exclusió i el desenvolupament social a Espanya i i fa pensar. Es va presentar
el mes passat i entre altres coses posa de relleu les següents:
Vivim en una societat desvinculada que necessita tornar a vincular-se.
La desvinculació social no només s’està fent present en els sectors exclosos de la societat,
sinó en el propi espai de la societat integrada.
La desigualtat trava la mobilitat social i el desenvolupament de les capacitats per al futur.
Vivim en una societat en que la integració es fonamenta en unes bases cada cop més fràgils i
l’exclusió entra de ple en l’estructura social fent créixer la desigualtat.
L’accés a un habitatge digne esdevé un dret inassolible per a moltes famílies que viuen
insegures.
L’atur és una realitat persistent i ara menys protegida, que unida a la precarietat, la temporalitat
i el treball parcial genera treballadors pobres i exclosos.
La crisi afecta fortament les classes mitjanes, amb un futur incert i amb risc de vulnerabilitat

Tinguem en compte...
Horari de misses: Aquesta setmana dilluns,dimarts, dimecres i divendres a les 8 del vespre..
Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre . Diumenge missa a les 11 del matí.
Despatx parroquial: Dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda.

Intencions de misses
Dissabte 13: María del Pilar Rocha. Família Gispert Arañó
Diumenge 14: Enric Aregall Estabanell. Anna Gueldos Soriano
Dilluns 15: Josep M. Relats i Ruaix
Dimarts 16: Carme Giol
Dimecres 17: Carme Canosa
Dissabte 20: Montserrat Roca Muntadas. Família Ribé Portet
Diumenge 21: Maria Calm

Vida de la parròquia
Bateig: Matías Rodríguez Vásquez, fill de Juan José i Estefanía.
Benvingut a la comunitat parroquial!
Enterraments: El dia 7 Antonia Robles Leones de 82 anys d’edat. El dia 11 Eladia Romero
García de 87 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Capella del Socós: Dimecres es va portar a terme la neteja a
fons de l’interior de la Capella del Socós i la Capella dels
Dolors que cal fer de tant en tant. Aquesta s’afegeix a la que
periòdicament fan les voluntàries que en tenen cura i que,
gràcies a elles, les capelles es mantenen sempre netes i
acollidores.
De segona mà... per llegir a l’estiu: Si us ve de gust, podeu
agafar el llibre que vulgueu.
Grup de lectors: Reunió dimarts a les 18 h.
Animadors del cant: Reunió dimecres a les 19 h.
Col·lectes : ................................................................................................................. 286,77 €
Full i Espurna: .....................................................................................................
49,59 €
Moltes gràcies!

Per a pensar
La nostra manera de consumir fa que, amb massa freqüència, ens concentrem en la
nostra capacitat de comprar en lloc de preguntar-nos què necessitem realment i què
necessita el nostre planeta.

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

