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La postpandèmia, una oportunitat
per a la fraternitat

?

Amb la motxilla carregada de lemes repetits i un profund aprenentatge vital, suposem, ens
preguntem: Servirà aquesta crisi com aprenentatge per a futures crisis? Arribarà la vacuna
a les zones més empobrides del nostre planeta sota criteris justos de repartició?
Revisarem finalment els sistemes sanitaris, ara que els reconeixem infradotats, per tal que
la salut sigui un bé universal i garantit? Es mantindran les polítiques econòmiques que
ajudin els més perjudicats per la pandèmia? Serà la Vida en majúscules, el centre de les
decisions individuals i col·lectives futures?
No ens resignem al fet que la postpandèmia prengui camins distòpics. Ens ha de quedar
clar que sense la interrupció de la vella normalitat no hi haurà normalitat nova amb gust de
fraternitat i de promesa complerta,i que apressar la seva arribada ens competeix als
éssers humans, singularment als que compartim el somni de Jesús de Natzaret. De
nosaltres depèn, en definitiva, que el camí de la postmandèmia sigui un camí de fraternitat.
(Cristianisme i Justícia. Papers n. 256. Desembre 2020)

Intencions de misses
Dissabte 6: En acció de gràcies
Diumenge 7: Comunitat parroquial
Dilluns 8: Carles i Montserrat i família
Dimecres 10: Assumpta Morell i Àngel Sala
Dijous 11: A la Mare de Déu de Lurdes en acció de gràcies
Dissabte 13: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca. Isidoro Chávez (6è Aniv.)
Diumenge 14: Agustí Vallduriola. Antonia Lavado Rodríguez (6è Aniv.) Maria Calm
Preseguer (27è Aniv.)

Horari de misses
Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres a les 19h. Dissabte missa
anticipada a les 19h.. Diumenge a les 11h.

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
Missa Familiar: Serà el diumenge dia 21 de febrer a les 12h.

Mans Unides: Celebra com cada any el proper divendres dia 12 de febrer, la Jornada del
Dejuni Voluntari i el diumenge dia 14 el llançament de la Nova Campanya per l'any 2021.
El divendres dia 12, a les 8 del vespre, al Casal Francesc Macià es passarà el
film DESCENDENTS que presentarà i comentarà en Pep Cabayol.
Tots sabeu que en els moments que vivim no es pot confirmar res, ho tenim tot ajustat, el
Casal té reduïda la seva capacitat i es seguiran tots els requisits que Sanitat recomana. US
HI ESPEREM!!
Col·lecta a les misses del dissabte i diumenge vinents.

Enterrament: El dia 3 Pilar Vivet Ferrés de 83 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Col·lectes ................................................................................................................326,70€
Càritas Donatiu........................................................................................................ 100,00€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies.

Per a pensar
D’aquí a deu dies entrarem a la Quaresma. La celebrarem com podrem sense que la
“normalitat” hagi tornat a les nostres celebracions. Continuem enyorant les celebracions
d’abans de la pandèmia i per això les valorem més. Enyorem celebrar sense restriccions,
sense por dels contagis, sense presses, amb tota la gent. Esperem poder celebrar la Pasqua
amb tota la participació que es mereix aquesta festa i mentrestant continuar celebrant
l’eucaristia dominical sense ensopiment i por sinó amb la força que ella ens transmet per
encarar el dia a dia amb el coratge que la situació ens reclama. Som-hi!

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

