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Ús i abús  
 
La nostra terra clama  pel dany que li provoquem a causa de l’ús irresponsable i de l’abús dels 
béns que Déu hi ha posat (Laudato si, 2) 
 
Reconeguem les nostres mancances:  
 
Jo confesso la meva manera de consumi: 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.  
Jo confesso el meu ús excessiu del transport: l’obsessió per la rapidesa impedeix curar la febre 
de la terra i repercuteix  en l’escalfament del Planeta.  
Jo confessor els meus sabons, els meus cosmètics i la meva roba sintètica: ignorant que les 
microperles de plàstic invisibles són als nostres rius i oceans, que ara resideixen en els peixos i 
probablement en alguns de nosaltres. 
Jo confesso les meves escombraries i les d4eixalles que llenço: les aigües residuals fan olor de 
la nostra despreocupació.  
Jo confesso no tenir cura  de la creació que ens vas donar com a regal: ajuda’ns a canviar 
aquestes pràctiques egoistes. 
Per una vida realment viva, recorda’ns que l’aire ens dóna alè i l’aigua  ens vivifica i restaura.   

  



Tinguem en compte...  

Horari de misses: Aquesta setmana dilluns,dimarts, dimecres, dijous 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 20: Montserrat Roca Muntadas. Família Ribé Portet 

Diumenge 21: En acció de gràcies. Maria Calm  

Dimecres 24: Família Torán Aguilar 

Dissabte 27. A la Residència: Esposos Joaquim Preseguer i Maria Muntada.  A les 8 del 

vespre Comunitat Parroquial  

Diumenge 28: Esposos M. Lurdes Roca  i Joan Vall·llovera  

 

Vida de la parròquia 

 
Mans Unides: Durant els mesos de juliol i agost els dilluns, dimecres y divendres de 6 a 8 de 

la tarda  i els dimarts i dijous de 6,30 a 8 estem al local  del C. Estrangers, 4.Ho comuniquem 
per si algú necessita portar alguna cosa per la tómbola. També podeu trucar al 938 812 672.  
 
Animadors del cant: Reunió dimecres a les 19 h. 
 
Enterrament: El dia 20 Guadalupe García Ramírez de 90 anys d’edat. 
      
                                                                     Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Sortida d’Estiu: Estem acabant de concretar lloc, dia i preu per fer la sortida de mitjans 
agost, com altres anys. En la propera Espurna hi trobareu tots els detalls.  
 
De segona mà... per llegir a l’estiu: Al capdavall de l’església hi trobareu llibres de segona 
mà.  Si us ve de gust agafar-ne algun, us el podeu emportar.  
 
 
Col·lectes : ................................................................................................................. 355,23 €   
Full i Espurna:  .....................................................................................................        53,28 € 
                                          Moltes gràcies! 

 Per a pensar  
 
La interioritat és un valor en crisi. La “vida interior” que en un temps era gairebé sinònima 
de vida espiritual, ara, en canvi, tendeix a ser mirada amb sospita.  
És urgent tornar a parlar  d’interioritat i redescobrir-ne el gust. Vivim  en una civilització 
tota projectada cap a l’exterior i evadir-se  és una espècie de paraula  d’ordre. La 
interioritat és  la via per a una vida autèntica.  (R.C.)  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

