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 Mans Unides 

Centelles   
 

Com cada any en aquestes 
dates Mans Unides es fa més 
present entre nosaltres. Tot i 
que al nostre poble tenim la 
sort de tenir-la sempre 
present, gràcies a l’equip de 
persones que estan al davant 
d’aquesta entitat i els seus 
voluntaris  que no només ara, 
sinó al llarg de tot l’any, ens 
recorden la missió que tenen i 
el compromís per assolir no 
només la lluita contra la fam 
sinó el treball per fer més 
petites les desigualtats que 
afavoreixen la fam i la 
pobresa en el món.  
Hem d’agrair molt a l’equip i 
als voluntaris de Mans Unides 
que ens recordin que hi ha 
molta gent que pateix i que 
nosaltres podem ajudar a tirar  
endavant els seus projectes, 
pensats per millorar les 
condicions de vida de moltes 
comunitats i països.  

 
Com  Càritas, Mans Unides és una entitat mirada amb simpatia  per gent d’església o 
no, però que és sensible a la necessitat de treballar per  fer més humana la vida de 
les persones, visquin  on visquin i tinguin les condicions econòmiques que tinguin. 
Ens ajuda a no ser-hi indiferents i a no mantenir-les en l’oblit, com diu  el lema de la 
Campanya d’aquest any.  
Gràcies a Mans Unides Centelles pel treball que fa i gràcies a totes i tots els qui  
ajudeu a fer-lo. . 
    

 



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 12: Família Ribé Portet 
Diumenge 13: Antonia Lavado Rodríguez (7è Aniv.) Isidoro Chávez (7è Aniv.) i Josep Calm   
Dilluns 14: Agustí Vallduriola 
Dimarts 15: Família Vilasaró 
Diumenge 20: Comunitat Parroquial  
 
Vida de la Parròquia  

   
                            Grup de Litúrgia: Reunió per preparar la Quaresma dijous a les 19,30h.  
 
 Mans Unides: Divendres vam celebrar el dia del dejuni voluntari i avui diumenge a les 5 de la 

tarda, a la sala de baix de La Violeta obrirem la campanya 63ª de la lluita contra la fam. 
Presentarem el lema de la campanya i els projectes i acabarem amb un moment lúdic, gràcies 
a una Coral Veneçolana. Us hi esperem per compartir amb tothom el nostre treball i la nostra 
esperança.  

  
 Col·lecta per Mans Unides a la missa anticipada i a la del diumenge.  
 
 Enterraments: El dia 7 Josep Viñas i Planas de 85 anys d’edat. El dia 12 Joaquima Nuri 

Roca de 93 anys.  
                                                                                           Que descansin en la Pau del Senyor! 
  
 Col·lectes ..............................................................................................................250,03€ 

Donatiu.....................................................................................................................50 00€ 
   
Gràcies per deixar el vostre donatiu a les caixetes de l’entrada / sortida de l’església.   
 

Per a pensar 

 

Combatre i denunciar les causes que perpetuen i acreixen les desigualtats és un dels 

principals objectius de Mans Unides des de la seva fundació fa 63 anys. “El nostre sobrenom 

de Campanya contra la Fam, no al·ludeix només a una batalla per a acabar amb una de les 

majors xacres que afecten la humanitat i que condiciona la vida de 811 milions de persones, 

sinó que al·ludeix al treball incessant per a denunciar i combatre les estructures injustes que 

perpetuen la fam i la pobresa: la vulneració constant dels drets fonamentals de milions de 

persones, la proliferació de les activitats extractivistes, l'acaparament de terres, l'explotació 

laboral, l'especulació amb el preu dels aliments i de les matèries primeres”, ha explicat Clara 

Pardo, presidenta de Mans Unides..  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

