Diumenge 6 de Pasqua / B

Número 593 / 9 de maig de 2021

Avui que celebrem la PASQUA DEL
MALALT transcrivim el que diuen els
Bisbes de Catalunya en el Document
ESPERIT, CAP ON GUIES LES
NOSTRES ESGLÉSIES?, publicat en
motiu dels 25 anys del Concili Provincial
Tarraconense.
Els mesos de pandèmia han posat en
evidència un àmbit on la pobresa es
manifesta de manera més aguda: el
món dels malalts. Els malalts de
coronavirus han estat una viva imatge
de Jesús crucificat, molts d’ells morts
enmig de la solitud, sense la companyia
de les persones estimades i sense la
paraula consoladora de la fe i l’acció
decisiva dels sagraments. D’altra banda,
les seqüeles que el virus ha deixat en
moltes persones, grans i joves, són
importants, i les portaran tota la vida.
Entre els malalts, que han mort o han
superat la malaltia, més de la meitat són
ancians. A les residències o a casa, als
hospitals i als sociosanitaris, els ancians han estat colpits de manera greu, i això ens
obliga a fer una reflexió profunda sobre com acompanyar-los, ja que sense ellno hi ha
futur, guardians com són de la memòria i persones que susciten la misericòrdia i l’afecte.
No podem deixar sols els malalts i els ancians, visquin on visquin, a casa o a les
residències o hospitals. És una tasca de tota la comunitat cristiana. Europa és i serà,
encara més en els pròxims anys, un continent d’ancians, i caldrà posar en pràctica l’amor
de Jesús pels qui pateixen malalties o viuen la seva condició d’ancians.

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

Horari de misses
Dilluns, dimarts. dimecres i divendres missa a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20 h.
Diumenge missa a les 11 h.

Intencions de misses
Dissabte 8: Marta Casaldàliga Pujol i Esposos Casalodàliga Pujol. Enriqueta Sala Solà i
Francisco Comas Argemí.
Diumenge 9: Antonia Calm
Dissabte 15: Família Mas Sayós
Diumenge 16: Agustí Soriano i Dolors Rosell. Maria Calm Preseguer

Vida de la Parròquia

Capella de Sant Antoni: Com altres anys, durant el mes de maig, Res del Rosari i Mes de
Maria a les 16 h. Mantenint les mesures de seguretat, mascareta, gel hidroalcohòlic i
distància. Si el temps hi convida també podrem estar a l’exterior de la capella.
Enterrament: El dia 4 Dolors Font i Homs de 98 anys d’edat.
Que reposi en la Pau del Senyor!
Mans Unides: Llegiu al Web de la Parròquia l’aportació escrita que us oferim aquest mes.
Col·lectes........................................................................................................................338,69€
Moltes gràcies a tots els qui deixeu el vostre donatiu a la caixeta a l’entrada o sortida
de l’església.

Per a pensar
Que atents a les necessitats dels nostres germans
ens comprometem,sense por, a acompanyar-los.

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

