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Distàncies

Els darrers mesos hem experimentat que hi ha moltes coses relatives, per exemple, les
distàncies entre persones. Mentre se’ns demana que mantinguem distàncies socials per
evitar contagis hem vist com s’han reduït les distàncies entre pobles i continents pel que fa a
l’expansió ràpida de la pandèmia. I també, al mateix temps que experimentàvem que no hi
havia distància entre classes socials en la possibilitat de contagiar-se, hem constatat l’abís
que havíem creat entre persones i famílies que vivien com podien i ara han quedat sense
res i les que gaudien d’un benestar que no tothom podia tenir.
L’abisme tan injust que el confinament i la represa han posat de manifest, ha fet evident
també que més gent de la que ens pensàvem ha mostrat la seva proximitat i ajuda als que
patien i pateixen més: l’oferta de voluntaris, les aportacions en forma de diners o d’aliments
han ajudat a escurçar aquestes distàncies i ens n’hem de felicitar.
Servirà el que hem viscut i el que vivim per apropar-nos els uns als altres i escurçar més i
més les distàncies? Servirà per créixer en la generositat i estimar més la gratuïtat? Servirà
per no sentir-nos superiors als altres que podem ajudar sinó iguals als que tenim a prop i
amb qui compartim allò que som i tenim?
D’una manera especial els creients que participem de l’Eucaristia ens hem de sentir
empesos no només a donar sinó a donar-nos. I no donarem sense implicació, sense
comprometre’ns. Celebrar l’Eucaristia també ens empeny a apropar-nos a les persones,
eliminant distàncies, sobretot amb les persones més pobres.
(A partir d’una reflexió de JM R).

Missa dels dies feiners
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
Dissabte 22: Salvador Sayós Blanch. Família Giol Mas
Diumenge 23: Antoni Coll Cruells. Família Aregall.
Dilluns 24: En acció de gràcies
Dimarts 25: Ana Cebollero Barfaluy, Antonio Rufas Bestué i Rosita Pujol Ollich. Tomàs Lloret
i Anna Roca
Dimecres 26: Família Torán Aguilar
Divendres 28: Josep M. Relats i Carme Canet
Dissabte 29: Ramon Codina Sala. Joaquim Prat (22è Aniv.). En acció de gràcies pels 55 anys
de matrimoni.
Diumenge 30: m. Dolors Aregall Soldevila. Família Espuña Font. Esposos Ramon Codina i
Antònia Vilar.

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

Vida de la Parròquia
Desperfecte: Us haureu adonat que amb la humitat que
puja del terra I les pluges del maig i juny passats, s’ha
anat fent gros un forat que hi havia a la paret del
capdavall de l’església, darrera el banc que hi ha sota la
imatge de la Mare de Déu del Pilar. Estem estudiant la
millor manera de resoldre aquest problema. Mentrestant,
tot i el mal efecte que fa, us demanem comprensió.
Moltes gràcies.
Enterrament: El dia 16 Miquel Sallent i Albanell de 86 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Col·lectes ......................................................................................................... 532,69€
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.

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

