
 
Diumenge 19 de durant l’any  / A                                                     Número 554 / 9 d’agost de 2020 

 

 

Sorprèn 

  
Que davant la gravetat del cas i la implicació 
rellevant que té la fugida d’Espanya del rei 
emèrit Joan Carles, la Comissió Executiva de 
la Conferència Episcopal Espanyola  despatxi 
amb un comunicat tant simple aquesta qüestió. 
Sorprèn més que l’encapçali amb un text de 
Sant Pau  sobre la pregària pels reis i per 
tothom (1Tim 2, 1-2)  
Sorprèn que la referència bíblica es  redueixi a 
aquest text de Sant Pau, com si l’Evangeli i en 

paraules de Jesús no digués res de la justícia, del diner, de l’abús de poder, del compromís 
afectiu... 
Sorprèn que només parli de respecte i de reconeixement, com si res no hagués passat.  
Sorprèn el silenci monolític dels altres bisbes que denota que es fan seu el comunicat i que  
cap d’ells dissenteixi o ampliï aquesta reflexió amb referència als fets ocorreguts  i divulgats 
recentment. 
Sorprèn que l’Església es posicioni més al costat del poder que no pas amb el poble ... o no 
sorprèn tant! Però fa molta vergonya. 
El millor és que vosaltres mateixos llegiu el comunicat íntegre, si no ho heu fet abans: 
 
"Fidels al consell de S. Pau: "Prec, doncs, el primer de tot, que es facin súpliques, oracions, 
peticions, accions de gràcies, per tota la humanitat, pels reis i per tots els constituïts en 
autoritat, perquè puguem portar una vida tranquil·la i assossegada, amb tota pietat i 
respecte". (ITim 2,1-2) 

La Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola, davant de la notícia de la 
sortida d'Espanya de S.M. D. Joan Carles I, vol expressar el respecte per la seva decisió i el 
reconeixement per la seva decisiva contribució a la democràcia i a la concòrdia entre els 
espanyols. 

També vol manifestar la seva adhesió i agraïment a l'actual Rei pel fidel compliment dels 
principis constitucionals i la seva contribució a la convivència i ben comú de tots els 
espanyols. 

Així mateix, elevem oracions a Déu per la seva persona, per la família reial i per tots aquells 
que ostenten autoritat a la nostra nació, perquè puguem viure en salut, pau i prosperitat i es 
faci visible en la nostra societat el Regne de veritat i de vida, el Regne de justícia, d'amor i de 
pau". 

  



Missa dels dies feiners 

 

Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 8 del vespre. Dissabte i 

diumenge missa a les 11 del matí. 

 

Intencions de misses 

 
Si no ens dieu el contrari, continuarem celebrant les misses amb les intencions que havíeu 
demanat i que no vam poder celebrar per  culpa del confinament.  
Dissabte 8: Comunitat Parroquial.  
Diumenge 9: Coloma Mata. Ramon Pla, del dia 21 d’abril  
Dilluns 10: Antonia Calm   
Dimarts 11: Josefina Vintró (14è Aniv.) 
Dimecres 12: Família Vilatimó Rufas, del 28 d’abril. 
Divendres 14: Esposos Ramon Sala i Teresa Aregall, del 4 de maig.    
Dissabte 15: Maria Calm 
Diumenge 16: Esposos Ramon Sala i Teresa Aregall. Isidoro Chávez, del 26 d’abril.  

 

Tinguem en compte... 
Despatx parroquial: Truqueu abans al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un 

correu a info@parroquiadecentelles.cat   

Full Diocesà i Espurna: Podeu agafar-los al cancell de l’església o bé consultar-los 

telemàticament. També us els podem enviar telemàticament, si ho demaneu.   Deixeu l’import 
a les caixetes d’entrada i sortida de l’església.  

                        

 
Vida de la Parròquia  
 
Bateig: El dia 2 Esmeralda Feliz Fèlix, filla de Franger Luís i de María del Carmen. 
       
                                                                          Benvinguda a la comunitat Parroquial! 
 
Enterraments: El dia 3 Fina Naval Chirvas de 78 anys d’edat. Maria Teresa Piniella Sans de 
84 anys d’edat. El dia 4 Marta Freixer Montmany de 57 anys. 
                      
                                                                         Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes   ......................................................................................................... 417,66€  
Càritas donatius...................................................................................................100,00€      

Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies. 

 
Necessitem la vostra ajuda econòmica: Podeu fer-la a la Parròquia a través del  compte de 
Caixabank ES97 2100 0127 6302 0007 4398 o del Banc Sabadell ES98 0081 0031 1500 0117 
8618  o a www.parroquies.bisbatvic.org . A Càritas Parroquial: ES89 2100 0127 6902 0043 

8968. A Mans Unides  ES42 0049 6791 7420 1600 0102. Moltes gràcies. 
 

                     Tingueu present les recomanacions de seguretat i protecció.  Protegim-nos i 
protegim els altres. Evitem els contagis.  

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

http://www.parroquies.bisbatvic.org/
http://www.parroquiadecentelles.cat/

