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FRENAR LA DESIGUALTATés 
a les teves 

mans 
   
 
Amb  el  lema d’aquest any, Mans Unides ens fa obrir els ulls a la desigualtat en el 
nostre món. En el món global i en el nostre entorn més proper. Una desigualtat 
que es palesa i es fa evident  en moltes situacions que viuen persones individuals, 
famílies, col·lectius, grups d’edat, de cultura, de nivell econòmic i d’ètnia. Una 
desigualtat que fa malbé els drets personals i  col·lectius i que impedeix que la 
justícia sigui igual per a tothom.  Una desigualtat que dificulta que tots siguem 
tinguts en compte i  acollits com iguals. 
Només hi ha una casa comuna, diu la seva Revista d’aquest mes, només hi ha 
una humanitat i, des de la nostra fe, des de la nostra concepció de la realitat, des 
de la missió i valors que ens caracteritzen com a institució, no podem  ser 
indiferents a l’exclusió, a la fam i a la pobresa que fa indigna la vida de tants 
milions de persones. Perquè si volem avançar cap a  la fraternitat universal, hem 
de lluitar per posar fi  a la desigualtat, la manca d’aliments, la misèria que 
atempten contra la dignitat de tants homes, dones, nens i nenes.  
 
Avui som convidats a  ajudar a fer una mica més petita aquesta desigualtat.  
 
  

   

 



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 19h i 
diumenge a les 11 del matí.   

 
 

Intencions de misses 

Dissabte 11: Família RIbé Portet  
Diumenge 12: Cristina Belén Vega Arancibia. Josep M. Encinas. Intenció particular. Isidoro 
Chávez (8è Aniv.) Esposos Calm Carrera. 
Dilluns 13: Antonia Lavado Rodríguez (8è Aniv.)  
Dimarts 14: Agustí Vallduriola 
Dissabte 18: Comunitat parroquial 
Diumenge 19: Josep M. Encinas. Intenció particular. 

 
 
Vida de Parròquia 
 
 
Catequesi en grup dels nens i nenes: Dimarts o dimecres a les 17,15h 
 

 Celebració exequial: El dia 8 Joan Lloreda Bufí de 89  anys d’edat.  
 

                                                                         Que descansi en la Pau del Senyor!  
 

  Col·lectes:  ........................................................................................................309,64 €  
 

 
Per a pensar 
 
Per a mi esta celebració  és un moment d’acció de gràcies a Déu, perquè rebre una nova 
missió per  a servir l’Església és un nou regal del Senyor. Amb Sant Pau vull dir: “Done 
gràcies a Déu que es va fiar de mi i em va confiar el ministeri”. El fet d’haver estat cridat  a 
treballar en la Vinya del Senyor és un honor; i no perquè pensem que per aquesta crida som 
automàticament més sants i millors que els altres, és un honor perquè és una Gràcia. Esta 
convicció m’ha acompanyat en tots els moments de la meua vida sacerdotal i episcopal (...) 
En el nostre món hi ha molt de sofriment. Sovint estem tant centrats en nosaltres mateixos 
que som incapaços de veure-ho. La humanitat té dret a esperar de l’Església una paraula 
d’amor; els pecadors un gest de misericòrdia; els malalts una proximitat consoladora; els  que 
pensen que ningú els estima, un somriure d’afecte; els que viuen sense esperança, una ajuda 
per a recuperar-la. Això és sembrar el Regne de Déu en el cor del món . 
  
Mons. Enric Benavent, arquebisbe de València  

 

           Ens podeu trobar a www. parroquiadecentelles.cat  o  .com                 


