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La unció dels malalts

En els sagraments s’actualitza l’acció guaridora de Jesús. Jesús és el gran
sagrament de Déu, sagrament guaridor que duu la salvació i ens revela Déu com
amic de la vida i guaridor de l’ésser humà.
La Unció dels malalts és el sagrament específic de la malaltia i no de la mort. No és,
de cap manera, l’anunci de la mort. És sagrament de Vida que ajuda al malalt
creient a viure la malaltia d’acord amb el sentit de la fe.
Ho il·lustra aquesta oració de M. Hubaut:
Senyor, no vinc pas a demanar-vos
el sagrament dels malalts
perquè em faci por la mort,
sinó perquè, un cop arribi l’hora de plegar,
sé que comença una nova etapa de la meva vida,
i em cal la vostra força
per poder estimar fins al meu darrer alè.

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

Intencions de misses
Dissabte 5: Esposos Pere Camprubí i Teresa Guardiola. Lluís Costa Homs
Diumenge 6: En acció de gràcies
Dilluns 7: Família Vilasaró
Dissabte 12: Família Ribé Portet
Diumenge 13: Antonia Lavado Rodríguez (7è Aniv.) Isidoro Chávez (7è Aniv.) i Josep Calm.

Vida de la Parròquia
Missa Familiar: Avui diumenge a les 11h.
Catequesi Familiar: Dilluns a les 21h reunió dels pares i mares per preparar la catequesi
d’aquest mes.
Festa de la Mare de Déu de Lurdes: Divendres a les 19h missa pregant pels malalts i els
qui estan al seu costat, familiars i cuidadors.
MANS UNIDES. El proper divendres 11 de febrer inicia la presentació de la Campanya 2022
amb un acte al Centre Parroquial a les 7 de la tarda. En Francesc Mateu, director del Fòrum
de síndics defensors locals de Catalunya parlarà de la Cooperació per la justícia
global. Agrairem la vostra assistència.
Diumenge vinent col·lecta per Mans Unides a les misses.
Enterraments: El dia 30 de gener Mercè Blancafort Comas de 91 anys. El dia 2 de febrer
Sergi Galan Oliva de 41 anys d’edat.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Col·lectes ..............................................................................................................216,66€
Donatiu..................................................................................50 +100+20.........
170,00€
Gràcies per deixar el vostre donatiu a les caixetes de l’entrada / sortida de l’església.

Per a pensar
La pandèmia ha posat en relleu l’entrega i la generositat d’agents sanitaris, voluntaris i
voluntàries, treballadors i treballadores, preveres, religiosos i religioses que, amb
professionalitat, abnegació, sentit de responsabilitat i amor al proïsme han ajudat, cuidat,
consolat i servit tants malalts i els seus familiars.

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

