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Mira els amics que tinc: la cadena d’amistat  que no podem trencar. Amb Jesús al 
centre . Treball fet a catequesi i presentat a la Missa Familiar 
 
 
La guerra a Ucraïna ha fet resplendir gestos d’amistat i hospitalitat a favor de la 
multitud de persones que han hagut de deixar casa seva i sortir del país i també ens 
ha qüestionat el fet de no saber ser sempre igualment hospitalaris i acollidors amb 
refugiats  i desplaçats d’altres països, d’altres guerres i dels migrants que fugen de la 
fam o de catàstrofes climàtiques.  
Ens ha fet veure que està al nostre abast esdevenir persones i comunitats 
hospitalàries i acollidores que construeixin des de baix una societat més fraternal  i 
humana. Que està al nostre abast fer gestos concrets  que ens obren a l’altre, que no 
ens ha de fer por, encara que, d’entrada, sigui un estrany. Això ens ajuda a passar 
del “nosaltres i ells” a un “nosaltres” més gran. És molt més el que ens uneix que el 
que ens diferencia.  

 
 

   



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 a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20h. Diumenge a les 

11h.   

  

Intencions de misses 

Dissabte 23: Isidoro Chávez i Josep Calm  
Diumenge 24: En acció de gràcies i pels difunts de la lleva del 42. Família Pou. En acció de 
gràcies.   
Dilluns 25: Família Torán Aguilar 
Dimecres 27: A la Mare de Déu de Montserrat 
Dijous 28: Ànimes 
Dissabte 30: Ton Carrera i Antonia Calm (5è Aniv.).Joan Rigola i Maria Aregall  
Diumenge 1 de maig: Comunitat parroquial.  A les 12,15h missa al Turó de Puigsagordi.  
 
 
Vida de la Parròquia  
 
Missa Familiar:La propera serà el dia 8, segon diumenge, en lloc del primer.  
 

Ús de la mascareta a l’església: Aquest dimecres han entrat en vigor les noves mesures 
decretades en relació al canvi d'ús de mascareta. Entre altres mesures, s’estableix que l'ús de 
la mascareta ja no és obligatori en actes religiosos. Malgrat que la mascareta ja no sigui 
obligatòria, es recomana el seu ús responsable en espais tancats d'ús públic on les persones 
transiten o romanen per un temps prolongat i en esdeveniments multitudinaris. A l’entorn 
familiar i en reunions o celebracions privades, es recomana un ús responsable en funció de la 
vulnerabilitat de les persones participants. Des del Bisbat s’indica de treure el cartell que feia 
obligatori l’ús de mascareta  i es deixa a la decisió pròpia dels assistents portar o no 
mascareta. Es recomana prudència a l’hora de mantenir la distància física interpersonal 
recomanada i deixar les portes de l’església obertes una estona després de les celebracions. 
Pel que fa al gel hidroalcohòlic es continuarà deixant a l’entrada, perquè qui ho vulgui  en faci 
ús. 

Enterrament: El dia 17 Antònia Viñets Garriga de 94 anys d’edat.  
                                            Que descansi en la pau del Senyor!    

  
 Col·lectes dissabte i diumenge passats.......................................................... ......374,30€ 

Full i Espurna..................................................................................................... ..       31,55€  
Donatius.......................................................................................................... .......... .50,00€ 
 
Després de moltes setmanes, aquesta hem recollit gairebé el que costa el Full i 
l’Espurna. Us agraïm que deixeu l’import corresponent, si podeu. Moltes gràcies!  
 

 Per a pensar   

L’hospitalitat és una acció que enforteix l societat perquè té el seu fonament en persona i 

comunitats que desitgen vèncer la por i no s’estanquen en elles mateixes.   

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

