Diumenge 2 de durant l’any / C

Número 629 / 16 de gener de 2022

Demà és el dia de Sant Antoni Abat. Dissabte vinent celebrarem la festa a la que la
Comissió de Sant Antoni Abat ens convida a participar. També aquest any haurà de
ser diferent del que estàvem acostumats a fer. Celebrarem la missa a l’església
parroquial i no a la Capella, per tal de tenir una cabuda més folgada, per les
circumstàncies sanitàries que patim, però ho farem amb la mateixa convicció i la
mateixa devoció a Sant Antoni i li demanarem igualment que ens beneeixi i ens
guardi, que protegeixi als nostres animals de treball, de lleure o companyia. I
confiarem en ell perquè l’any vinent el puguem tornar a honorar, si pot ser, a la
Capella que tant estimem la gent de Centelles, especialment els que hi viuen més a
prop. La benedicció, que és a l’aire lliure, es farà igualment a les 12h a la Plaça.
Bona Festa de Sant Antoni Abat.

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 les 19 h. Dissabte missa anticipada a les 19h. Diumenge a les 11
del matí.

Intencions de misses
Dissabte 15: Josep Lluís Viñas Mas Maria Socorro Solà Ribera
Diumenge 16: Josep Lluís Viñas Mas. Joan Molist Devesa. José Alonso Lafuente (13è Aniv.)
Dilluns 17, dimarts 18, dimecres 19, dijous 20 i divendres 21: Josep. Lluís Viñas Mas
Dissabte 22 a les 9h a l’església parroquial: Missa en honor de Sant Antoni. A les 19h
missa anticipada: Esp. Lluís i Maria Creus Druguet. Miquel Xuriach Ausiró (9è Aniv.). Josep
Lluís Viñas Mas.
Diumenge 16: Josep Lluís Viñas Mas.

Vida de la Parròquia
Festa de Sant Antoni Abat: Dissabte dia 22 de gener a les 9h Ofici solemne en honor del
Sant, aquest any a l’església parroquial. A les 12h Benedicció a la Plaça.
Enterrament: El dia 10 Francisco Segura Baena de 90 anys.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Col·lectes ..............................................................................................................277,25€
Donatiu.................................................................................................................. 30,00€
Agraïm molt que deixeu el vostre donatiu a les caixetes de l’entrada / sortida de
l’església. Moltes gràcies!

Per a pensar

En la situació actual de crisi econòmica i amb la corrupció política que existeix, l'Església ha
d'actuar sempre d'una manera apartidista, però no neutral. Així, estar sempre al costat dels
pobres i dels marginats i alhora, profèticament, denunciar la injustícia i l'opressió dels
poderosos.
Per això el recentment desaparegut bisbe Desmod Tutu, deia: "Si ets neutral en situacions
d'injustícia, és que has escollit el bàndol opressor". No ho va fer així Jesús de Natzaret? I el
bisbe Desmond Tutu afegia encara: "El Jesús que jo adoro és un Jesucrist que va estar
sempre al costat dels qui eren tractats amb injustícia i es posà en
problemes deguts precisament a això". I és que Jesús va ser anomenat amic de publicans i
de prostitutes. Així i tot mai no va ser amic de Pilat i d'Herodes, que el van matar. (J.M.B)

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

