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Crida del Papa Francesc: Jornada de dejuni per la pau el
proper dimecres de Cendra
Tinc un gran dolor al cor per l’empitjorament de la situació a Ucraïna. Tot i els
esforços diplomàtics de les últimes setmanes, s’estan obrint escenaris cada vegada
més alarmants. Tal com jo, molta gent a tot el món sent angoixa i preocupació. Un
cop més, la pau de tots està amenaçada pels interessos de les parts. Voldria fer una
crida a aquells que tenen responsabilitats polítiques, perquè facin un seriós examen
de consciència davant de Déu, que és el Déu de la pau i no de la guerra; que és Pare
de tots, no només d’alguns, que ens vol germans i no enemics. Demano a totes les
parts implicades que s’abstinguin de tota acció que pugui causar encara més
patiment a les poblacions, desestabilitzant la convivència entre les nacions i
desprestigiant el dret internacional. I voldria fer una crida a tots, creients i no creients.
Jesús ens ha ensenyat que la insensatesa diabòlica de la violència es respon amb les
armes de Déu, amb la pregària i el dejuni. Convido a tots a fer el proper 2 de març,
Dimecres de Cendra, una Jornada de dejuni per la pau. Animo de manera especial
als creients perquè aquest dia es dediquin intensament a la pregària i al dejuni. Que
la Reina de la pau preservi el món de la bogeria de la guerra.

Tinguem en compte...
Despatx parroquial
Truqueu abans al 938 811 032, o mòbil 650 443 432 o escrivint un correu a
info@parroquiadecentelles.cat

Horari de misses
Aquesta setmana cada dia a les 19h. Dissabte missa anticipada a les 19h. Diumenge a les
11h.

Intencions de misses
Dissabte 26: Família Toran Aguilar
Diumenge 27: Ton Carrera i Antonia Calm
Diumenge 6: Ramon Casanovas

Vida de la Parròquia
Dimecres de Cendra: Dimecres vinent a les 19h missa i imposició de la cendra.
Equip de Litúrgia: Reunió dilluns a les 19,30h.
Consell Pastoral: Reunió dijous a les 20h.
Enterrament: El dia 25 Dolors Mas Dosrius de 94 anys d’edat.
Que reposi en la Pau del Senyor!
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Total ingressos 53.149,77€
han hagut obres
Total despeses 32.778,16€
extraordinàries. D’aquí el
Resultat ordinari 20.371,61€
resultat positiu. Ens ajudarà a
les que hem de portar a
terme aquest 2022.

