Diumenge 5 de durant l’any / A

SER SAL I SER LLUM

Tu, Senyor, m’envies a ser sal i llum
com un servei per al bé de la humanitat.
Deslliura’m de la vanitat i de l’orgull,
de creure’m millor que els altres:
és el teu evangeli que he de mostrar
i no les meves presumptes qualitats.
Deslliura’m també de la mandra,
de la vergonya i la timidesa:
no tinc dret a guardar-me per a mi
el que vols que sigui per a tots.
I deslliura’m del puritanisme:
que, com la sal, estigui disposat
a barrejar-me amb tothom,
perquè a tots pugui arribar el teu missatge.
MD.
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Intencions de misses
Dissabte 8: Esposos Àngel Sala i Assumpta Morell
Diumenge 9: Comunitat parroquial
Dijous 13: Agustí Vallduriola
Dissabte 15: Pere Argem´´i Garriga (5è Aniv.)
Diumenge 16: Antonia Lavado Rodríguez (5è Aniv.) Isidoro Chávez (5è Aniv.) Maria Calm
(26è Aniv.)

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

Vida de la parròquia
Consell Pastoral: Reunió demà dilluns a les 20,30 h.
Catequesi de preparació a la Comunió 2n curs: Trobada dels grups de nens i nenes
dilluns o dimarts a les 17,15h.
Exemplars de les Cartes del NT: En van arribar alguns el Diumenge de la Paraula i els vam
repartir. Des del Bisbat ens diuen que, de moment, no n’hi ha més.
Enterraments: El dia 3 Isabel Rodríguez Bartolomé de 82 anys d’edat. El dia 5 Ramon
Casanovas Puig de 69 anys. El dia 8 Anna Preseguer Arisa de 90 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes: 43ena Trobada comarcal a Manlleu. Diumenge
vinent dia 16 de febrer. Inscripcions fins el 10 de febrer a Lurdes Tuneu, responsable local de
l’Hospitalitat (tel. 699 204 438) o a les oficines de l’Hospitalitat de 5 a 8 de la tarda. Preu del
dinar: 20€. Animeu-vos! Serà un bon dia per trobar-nos, gaudir i compartir tots plegats.
Mans Unides: Avui col·lecta a les misses. A les 18h a La Violeta (Sala de baix) Mostres de
danses amb el Grup Perú Contemporáneo.
Col·lectes : ..........................................................................................................
335,16€
Full diocesà i Espurna ..................................................................................................57,60€
Donatiu del Grup de Guitarres.............................................................................. 120,00€

Per a pensar
Alguns escrits recollits a la llibreta que vam deixar al costat del Pessebre a l’Ajuda:
Gràcies per compartir la vostra fe portant aquest pessebre. Que el Senyor ens guardi de tot
mal.
Gràcies per tot allò bo que tenim. Perdó per no saber com millorar aquest món.

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

