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Diada de Germanor
Des de que es va instaurar aquesta
Diada, ja fa anys, hem anat perdent,
em sembla, el sentit profund que
comportava: pensar en l’Església
diocesana, més enllà de la pròpia
parròquia. I podríem dir, per què?
Cadascú que s’espavili! I no és ben bé
veritat, ja que hi ha realitats molt
diferents en les comunitats que
conformen tota l’església diocesana.
Hi ha parròquies amb un nombre
elevat de persones i d’altres que s’han
anat reduint i amb prou feines es
poden aplegar per celebrar el
diumenge. N’hi ha amb una situació
econòmica benestant i d’altres on la
majoria de famílies tenen feines a
viure. I tots som Església i el sentit de
germanor ha de ser present en aquest
sentir-nos Església. I aquesta
Germanor passa també per la compartició de béns.
Centrant-nos, però en la nostra parròquia, tots veiem que mentre es va aprimant la
comunitat, la Parròquia no deixa d’oferir cap dels seus serveis. Que gràcies a un
nombrós voluntariat que posa el seu temps i el seu ajut al servei dels altres, tots
podem gaudir d’una celebració de la fe ben digna, d’una catequesi formació profitosa i
d’un servei de la caritat que ajuda a refer la vida dels que més ho necessiten. A més
en un any ple d’entrebancs pel que ens ha portat la Covid 19 i que notarem a final
d’any: menys aportacions econòmiques i, el que és més greu amb menys persones
que poden participar a les activitats i celebracions a l’església. D’aquí que ha de
créixer la corresponsabilitat, també econòmica, dels que hi podem assistir. I ho farà,
si la nostra comprensió d’Església no és particular sinó comunitària. Moltes gràcies a
tothom!

Missa dels dies feiners.
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 7 del vespre. Dijous no hi ha missa. Dissabte
missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.

Intencions de misses
Dissabte 7: Pilín Giol Pujalt
Diumenge 8: 11h. Família Tomaset. Antònia Calm Preseguer. Germanes difuntes de la
Congregació dels Sagrats Cors. 12h Missa Familiar
Divendres 13: Josep Roca Muntadas
Dissabte 14: Dolors Sala Bou. Pere Espuña Font (14è Aniv.)
Diumenge 15: Francisco Serret Roca (4t Aniv.) Isidoro Chavez. Enric Aregall Estebanell.
Martí Morell Mas. Família Calm.

Tinguem en compte...
Aforament a l’església: Aquests dies tornem a reduir-lo al 30%. No

el superem pas,
però habitualment som més participants a la missa del diumenge. Tingueu-ho present. Moltes
gràcies.

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
Avui diada de Germanor: Col·lecta a les misses. Deixa el teu donatiu a la caixeta de
l’entrada / sortida de l’església. Gràcies.
Missa Familiar: Avui a les 12 del migdia per als pares i mares, nenes i nens de la Catequesi.
Enterraments: El dia 2 José Luís Cano Segura de 73 anys. El dia 3 Josep Verdaguer i
Sanglas de 89 anys d’edat.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Càritas Parroquial: Hem rebut el que demanàvem la setmana passada. Moltes gràcies. Això
vol dir que estem atents i fem el que podem davant les necessitats de l’altre. N’hem d’estar
contents i continuar essent sensibles al patiment dels que tenim a prop.
Col·lectes................................................................................................................275,02€
Donatius.Càritas ................................................................................................ 225,00€
Donatiu Mans Unides ............................................................................................25,00€

Per a pensar
Necessitem la força de l’esperança posada en dubte, a vegades, davant la dificultat que des
de fa mesos planteja la pandèmia global que vivim i que rebrota arreu. No ens podem deixar
abatre, sinó mirar de fer créixer, al mateix temps, nous brots de vida.

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

