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La dimensió caritativa de l’ Església
Una de les columnes que ha de sostenir tota
comunitat parroquial, juntament amb la paraula i
la celebració, és la caritat. S’expressa i es viu
sobretot a través de Càritas i gràcies a Déu a la
nostra parròquia gaudeix de bona salut.
Però en aquests moments tenim una necessitat:
ens manquen voluntaris per tirar endavant el
programa d’acompanyament a la gent gran o que
viu sola i amb dificultat per sortir de casa. És una
feina agraïda i que pot fer feliç, no només al qui
rep el servei sinó a qui el fa, almenys així ens ho
diu l’experiència dels que ja hi estan treballant.
Des d’ací fem una crida doncs, perquè ben aviat puguem donar resposta a les
persones que ara esperen aquest servei.
Si teniu possibilitat d’oferir una mica del vostre temps, us ho agrairan. Feu-nos-ho
saber i us ajudarem a poder-lo portar a terme amb tot l’assessorament i ajut que us
sigui necessari.

Intencions de les misses de la setmana
Diumenge 8: A les 10 Joan Puigdollers. A les 12 Comunitat Parroquial
Dimarts 10: Esposos Àngel i Josefa
Dimecres 11: Ramona Soldevila
Divendres 13: Josep Conill Buixó (10è Aniv.)
Dissabte 14: Esposos Lluís Creus i Maria Druguet
Diumenge 15: A les 10 Joan Puigdollers. A les 12 Maria Calm Presseguer

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre.
Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i ales 12 .
Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda
Càritas Parroquial: Dijous de 7 a 8 de la tarda

Vida de la Parròquia

Moviment parroquial any 2011
Baptismes: 28 Nenes: 14 i nens 14
Confirmacions: 12 Noies: 9 i nois: 3
Casaments a la parròquia: 1
Enterraments: 68 Dones. 38 i homes: 30
Catequesi: Aquesta setmana reprenem les trobades: Dilluns i dimarts 2n curs
catequesi d’infants a ¼ de 6 de la tarda. Dilluns, dimecres a les 9 del vespre o dissabte
a 2/4 d’11 del matí catequesi familiar amb els grups de pares i mares respectiu
Càritas Parroquial: Reunió dimarts a les 9 del vespre.
Enterraments: El dia 3 Emilia Morena i Ruedas de 68 anys. El dia 4 Teresa Marsal i
Mateu de 89 anys. El dia 5 Maria Llorens i Casanovas de 82 anys d’edat.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Col·lectes Cap d’Any........................................................................................360,24€
Despeses Càritas .............................100,00 + 396,22 + 261,25......................757,47€
Moltes gràcies!
Concert a l’església: Aquest dissabte dia 7 a les 9 del vespre amb Cantus Firmus i
Coro Polifónico San Antonio Abate de Cordenons (Itàlia).

Per a pensar
De les aportacions dels alumnes als cartells de l’església:
Per a mi l’església és ...
- El fonament del poble
- 300 anys de fe
- Símbol de persistència i durabilitat
- Constància del passat que es projecta cap
al futur
- És un món d’història i de cultura
- La història de Centelles
- Lloc on les persones es treuen un pes de
sobre

- Un tresor que s’ha de conservar
- L’harmonia del poble
- Lloc de reunió i meditació
- Un passat amb molt futur
- El cor del poble de Centelles
- Una part imprescindible del poble
- L’esforç i les ganes de superació d’un
poble unit

Si voleu podeu consultar la versió digital d’Espurna a:
http://fullcentelles.blogspot.com/ o contactar amb nosaltres a través del nostre
e-mail: fullcentelles@gmail.com

