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Comiat i
agraïment al
bisbe Pere
Casaldàliga
Dimecres passat, després
del funeral celebrat a Sao
Félix do Araguaia va ser
enterrat, tal com ell volia, al
cementiri del Poble Indígena
Iny, on ell mateix havia
enterrat centenars de
camperols i indígenes,
moltes vegades sense nom i
gairebé sempre sense taüt.
Sota un arbre de Pequi,
símbol de la cultura
regional, i a pocs metres del
riu Araguaia, camperoles i
camperols, sense-terra,
pescadores, pescadors i
indígenes van complir el
desig que ell els va
expressar hi descansarà per
sempre. El bisbe Pere Casaldàliga ha mort amb la fidelitat amb que ha viscut i coherent amb
la pauta que s’havia marcat el dia de la seva ordenació:
“La teva mitra serà un barret de palla de camperol; el sol i la llum de la lluna; la pluja i el serè,
la mirada dels pobres amb qui camines i la mirada gloriosa de Crist, el Senyor. El teu bàcul
serà la veritat de l’Evangeli i la confiança de la teva gent en tu. El teu anell serà la fidelitat a
la Nova Aliança del Déu Alliberador i la fidelitat a la gent d’aquesta terra. No tindràs cap altre
escut que la força de l’esperança i la Llibertat dels fills de Déu; ni portaràs altres guants que
no siguin el servei de l’amor”.
Hem d’agrair-li i molt el seu exemple d’entrega als petits de la terra, la seva lluita ferma que
compartia amb la poesia. Tota una vida, la seva, plena de sentit. Retenim entre tants
ensenyaments que hem rebut d’ell, aquest: “On no hi ha llibertat no hi pot haver justícia.
Sigueu lúcids. Sigueu ferms. Estigueu units. Responeu a la persecució amb esperança.
Responeu a la por amb unió”.
Gràcies, Pere, per la teva vida, per la teva fermesa, per la teva llibertat. REPOSA EN PAU!

Missa dels dies feiners
Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 8 del vespre. Dissabte missa
anticipada a les 8 del vespre 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 15: Maria Calm
Diumenge 16: Esposos Ramon Sala i Teresa Aregall. Isidoro Chávez, del 26 d’abril.
Dilluns 17: Antonia Calm Preseguer
Dimarts 18: Àngela Sala i Assumpta Morell
Dimecres 19: Família Mas Sayós, del 16 de maig.
Divendres 21: Agustí Soriano i Dolors Rosell, del 17 de maig.
Dissabte 22: Salvador Sayós Blanch. Família Giol Mas
Diumenge 23: Antoni Coll Cruells. Família Aregall.

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
Enterrament: El dia 10 Virginia Trigueros Martos de 86 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Col·lectes ......................................................................................................... 448,36€
Donatiu................................................................................................................ 200,00€
Càritas donatiu...................................................................................................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.
Mans Unides: Ens reunim de 6 a 8 de la tarda per preparar la tómbola de la
solidaritat. Degut a les mesures de seguretat, si algú vol venir a portar alguna cosa, a ajudar
o simplement a visitar-nos ho pot fer el dijous, individualment i sense oblidar la mascareta.
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

