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Gràcies per tant
Aquest diumenge celebrem la Diada
de Germanor. El dia de l’Església
diocesana que té com objectiu:
enfortir la consciència de pertinença a
la comunitat parroquial i diocesana. I
amb aquesta consciència també
reforçar la convicció que depèn de
cada un de nosaltres el seu
sosteniment. Si volem ser una
comunitat sense dependència
econòmica, cosa que comporta les
corresponents prestacions, cal que
ens autofinancem per tal que
l’Església es pugui sostenir amb els
recursos que entre tots aportem.
Malgrat la imatge que molta gent té
d’una Església rica, les parròquies
som una realitat pobre i per més bé
que gestionem els recursos, no
sempre arribem a tot. Ens refiem
només del que recollim en les
col·lectes de les misses i els donatius pels serveis, però tots sabem que aquestes
aportacions es van reduint cada any, ja sigui pel menor nombre de gent que hi
assisteix, per no demanar els serveis que anys enrere necessitàvem o per la poca
consciència de corresponsabilitat econòmica que tenim. Volem els mateixos serveis i
ens els mereixem: calefacció, ornamentació, neteja, reparació del que es fa malbé... i
no sempre pensem en el cost que això suposa i com ho sufragarem. Per posar un
exemple d’aquest any: el cost de treure les humitats que feien malbé la façana de
l’església parroquial ha estat de 13.371,55€. I tot això sense rebre cap subvenció ni
cap ajuda de l Administració, tot i ser una actuació feta en un edifici que és patrimoni
de Centelles i està al servei de tot el poble. I esperem que amb això haguem resolt
el problema! És una despesa extraordinària -cada any n’hi ha alguna de nova- que
hem de sumar a les habituals de cada més. Tenint present tot això potser seria bo
que sortíssim de casa havent pensat quina aportació he de fer a l’Església i de quina
manera he de respondre al servei que em dóna i al que rebo d’ella. És un exercici de
llibertat i de responsabilitat i hem d’actuar en conseqüència. Sempre agraint l’esforç
que fa la persona o la família que col·labora, amb el que pot, al sosteniment de
l’Església. A tots moltes gràcies per tant!

Tinguem en compte...
Despatx parroquial: Truqueu abans al 938 811 032 o escriviu un correu a
info@parroquiadecentelles.cat

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 19h. Dissabte missa
anticipada a les 19 h. Diumenge a les 11h.

Intencions de misses
Dissabte 5: Pilín Giol Pujalt
Diumenge 6: Manuel Triguero Martos. Dolores Sánchez Fernández
Divendres 11: Martí Morell Mas
Dissabte 12: Comunitat Parroquial
Diumenge 13: Francisco Serret Roca (6è Aniv.) Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel i
Sergio Peláez

Vida de la Parròquia
Missa Familiar: Avui diumenge primer de mes a les 11h.
Catequesi de preparació a la Comunió: Dimarts o dimecres a les 17,15h.
Curs de Formació Permanent: Dijous dia 10 a les 19h a la Sala Mn. Esteve de la Parròquia
de Centelles, C. Estrangers, 6. El jesuïta David Guindulain ens parlarà de Sant Ignasi de
Loiola a Montserrat: un llegat per avui. Us hi esperem. Properament us anunciarem la resta
de xerrades del curs.
Celebració exequial: El dia 30 Antonio García del Vas de 69 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Col·lecta dissabte i diumenge, Tots Sants i Difunts... ......................................
Col.lecta Germanor: Ahir i avui a les misses. Penseu-hi!

516,99€

Residència Sant Gabriel: Celebració de l’eucaristia aquest primer dissabte de mes, dia 5, a
les 16,30h.

Per a pensar
El silenci. Estem contínuament submergits en el món dels pensaments, els
raonaments, les anàlisis, les interpretacions i comparacions. Al nostre voltant, sembla que tot
estigui organitzat per no haver de confrontar-nos amb el silenci i per part nostra, solem omplir
qualsevol possible espai buit per no haver de sentir-lo, podem fins i tot crear sofisticades
estratègies a fi d'evitar-lo. En aquesta dimensió tan sorollosa, ens sentim totalment còmodes i
segurs. Però què passa si deixem que aparegui una petita bretxa per la qual penetrar en la
dimensió del silenci, més enllà del nostre limitat món prefabricat? Pot resultar estrany,
incòmode, fins i tot podem sentir por; en realitat, són les nostres resistències a abandonar,
encara que sigui per uns instants, el nostre món conegut, la nostra zona de confort. Vulguem
o no, aquesta confrontació amb la bretxa que ens obre al silenci, a l'espai buit, és inevitable,
tard o d'hora ens hi veurem abocats a experimentar-lo, perquè forma part de l'evolució de la
nostra consciència. Aquest silenci està sempre present en nosaltres, a cada instant, però per
poder escoltar-lo, hem de desprendre’ns de tots els nostres judicis i prejudicis, del voler i del
no voler, de tota la nostra agitació i soroll interior que conforma el jo. Llavors, de sobte i sense
pretendre aconseguir res, sentim una plenitud impregnada de silenci. Ens adonem, llavors,
que la plenitud que sempre havíem estat cercant fora de nosaltres es troba dins nostre. CR.

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat
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