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Comunitats en clau de nova evangelització
Fem nostre el que ha remarcat el bisbe de
Toulon (França) invitat pel nostre Bisbe i el de
Solsona
al
Congrés
per
la
Nova
Evangelització, celebrat a Manresa el passat
cap de setmana.
Ha destacat alguns punts, com ara:
Tenir capacitat per desenvolupar un treball en
equip;
recolzar-se més en els carismes de les
persones per poder omplir les tasques
pastorals amb els dons de cadascú;
mantenir l'entusiasme per poder transmetre'l als altres;
tenir una bona organització adaptada al projecte missioner;
tenir cura de la bellesa de les celebracions eucarístiques;
reflexionar sobre les situacions de les persones que no van a l'església;
mantenir un testimoniatge a través de la caritat.
Foto: Bisbat de Solsona

Intencions de les misses de la setmana
Diumenge 15: A les 10 Joan Puigdollers. A les 12 Maria Calm Presseguer
Dilluns 16: Valentí Fossas
Dimarts 17: Pilar de Llanza
Dimecres 18: M. Dolors Arenas
Divendres 20: Antònia Vallduriola Mas
Dissabte 21: Assumpció Salomó
Diumenge 22: A les 10 Antònia Calm Brachs. A les 12 Antònia i Dolors Codina

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 a les 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
Consell Pastoral: Reunió dilluns a les 9 del vespre

Capella de Sant Antoni: El dia 17 dia de Sant Antoni Abat,
a les 5 de la tarda Rosari. També el dissabte 21 i el
diumenge 22 a les 5 de la tarda.
Festa de Sant Antoni Abat: Dissabte 21, a les 9 del matí,
missa a la capella en honor del sant. A les 12 a la plaça
Benedicció. A les 5 de la tarda Rosari a la Capella.

Missa Familiar: Aquest mes serà diumenge vinent, dia 22 a les 12. La prepararem
dimecres vinent a les 9 del vespre.
Col·lectes dissabte i diumenge:.......................................................................340,69€
Donatiu parròquia ...........................................................................................200,00€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Parròquies i comunitats socialment atentes (Bisbat de Sant Feliu de Llobregat)
L’acolliment és el punt zero de l’atenció social.
Una dimensió d’aquest acolliment és:
Acollir les persones que estan soles o que tenen dificultats de relació.
Gent gran ( o no...) que ha perdut els familiars i amics que li han estat punts de
referència; persones que han patit una separació familiar no desitjada, persones que
no són de fàcil relació; o persones que ens demanen un esforç d’aproximació, perquè
elles difícilment vindrien; convidar-les a algun acte de la parròquia, acompanyar-les,
fer-les sentir a casa... .

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

