
 
Diumenge 24  durant l’any / B                                   Número 611   / 12 de setembre de 2021 

 

 

 
 

L’11 de setembre, un any més   
  

 
L’hem celebrat com cada any. Festivament i reivindicativa, amb ganes d’avançar com 
a poble i tenint al davant molt camí per fer. Amb una novetat aquest any, la dels 
indults, però encara amb moltes situacions de patiment com   la dels exiliats i 
represaliats del procés.  
Precisament diumenge passat l’arquebisbe de Barcelona i president de la 
Conferència Episcopal Espanyola en la seva carta dominical, prèvia a la Diada i 
titulada Escoltar-nos per caminar junts reflexionava sobre el diàleg i subratllava: ”Cal 
escoltar-nos els uns als altres, perquè en això consisteix el diàleg”. I afegia: “En 
moltes esferes de la vida, saber escoltar és un  valor fonamental, és un pas previ a 
intervenir, a proposar, a decidir, a actuar... l’escolta respectuosa podria ser la clau per 
resoldre molts conflictes  de la nostra vida  privada, social i política”. Fins aquí el que 
diu  l’arquebisbe de Barcelona.  
Per escoltar hem de deixar parlar l’altre . Si l’altre no pot parlar no podrem escoltar el 
què diu. I en política, precisament, tenim una mitjà  molt preuat i democràtic perquè 
tothom pugui parlar i dir el que pensa: les urnes, on per mitjà del vot TOTS, no només 
uns quants, podem  fer palesa la nostra veu, postura i opció. I això tan simple, que 
molts considerem un dret, ajudaria, sens dubte, a expressar la voluntat de cadascú 
per poder ser coneguda i escoltada.   
Escoltar sí, però, a qui? Què? Només allò que volem sentir? Com?  A través de 
quins mitjans  tothom pot parlar  per poder ser escoltat?  
Les paraules d’Omella arriben precisament després que  el papa Francesc avisés  
que “la unitat nacional mai s’assolirà sense  la reconciliació dels pobles” i instés a 
Espanya a “reconciliar-se amb la seva història”, com publicàvem en el Per pensar 
de l’Espurna darrera.   

   



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 
Aquesta setmana cada dia missa a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20 h. Diumenge 

a les 11 h.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 11: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca 
Diumenge 12: Esposos Ton Carrera i Antonia Calm. Llorenç Vilaró. En acció de gràcies pels 
30 anys de matrimoni de Manel Masmitjà i M. Teresa Gallifa.     
Dimarts 14: Julio Acín en l’aniversari de la seva mort 
Dijous 16: Ninu Llovet Alberico (2n Aniv.)  
Dissabte 18: Comunitat parroquial  
Diumenge 19: Maria Calm Preseguer.     

 
 
Vida de la Parròquia  

  
Enterraments: El dia 6 Mercè Codina Font de 88 anys d’edat. El dia 8 Anita Peidro Pujol de 
95 anys.                                                         Que reposin en la Pau del Senyor! 
 
MANS UNIDES té el goig de comunicar que en la TÓMBOLA DE LA SOLIDARITAT s'han 
recaptat 6.084 Euros que enviarà a la Delegació en Vic per ajudar a fer realitat els dos 
projectes que porta a terme. A tothom gràcies. Als que heu donat, als que heu articles  fet 
amb les vostres mans i tots els que hi heu participat. I a tots els voluntaris que han ajudat. 

 
Centre Parroquial: Reprèn l’activitat que havia suspès per culpa 
de la pandèmia. Diumenge vinent, 19 de setembre, a les 18 h. amb 
l’obra Un dia d’estiu,  que tenia programada pel març de l’any 
passat. Us hi esperem. 
   
Col·lectes   ........................................................................291,31€ 
Donatiu calefacció  ..........................................................  50,00€ 
Donatiu Càritas................................................................  100,00€ 
                                                                        Moltes gràcies 

  
 
 
 

                     Per a pensar     
                       Aquests dies hem vist moltes armes en llocs de conflicte i jo em pregunto : Qui les fabrica, 

aquestes armes? D’on surten? Qui hi fa negoci? I, llavors em ve al cap una altra pregunta: 
Quants cristians hi ha ficats en aquest negoci horrorós? Quants cristians no tenen cap 
escrúpol a fer-se rics amb el patiment i la mort de tantíssima gent, de tantíssims germans i 
germanes? Quina vergonya! (J.Ll) 
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

