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Sant Antoni, abat
L’anomenaven així, abat, que vol dir pare, de tan
estimat que era.
Sant Anastasi escriu d’ell que, un cop morts els
seus pares, Antoni va repartir tots els seus béns
entre els pobres i va viure al desert amb una vida
admirable durant més de 20 anys. Sense apartarse del món, va mantenir relació amb l’Església
d’Alexandria i encoratjava tots els que li
demanaven consell. Morí l’any 356.
Va ajudar a la seva conversió l’escolta atenta de
l’evangeli i el fes-se’l seu.
Tots els que vivien a prop seu i els qui el tractaven
habitualment l’anomenaven l’amic de Déu: uns
l’estimaven com a fill, altres com a germà.

Intencions de les misses de la setmana
Diumenge 22: A les 10 Antònia Calm Brachs. A les 12 Antònia i Dolors Codina
Dissabte 28: Família Ribé Portet
Diumenge 29: 10 h. Josep Palau Casellas. 12h. Comunitat Parroquial

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Aquesta setmana Celebració de la Paraula dilluns, dimarts,
dimecres i divendres a les 8 del vespre. Dissabte missa a les 8 del vespre. Diumenge
a les 10 i a les 12. A la Residència cada dia feiner missa a les 5 de la tarda.
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
Missa Familiar: Avui a les 12 del migdia.

Capella de Sant Antoni: Avui a les 5 de la
tarda Rosari.

Enterraments: El dia 17 Maria Rodríguez Martínez de 56 anys. El dia 19 Josep Prat
Mirambell de 91 anys d’edat. El dia 20 Josep Salinas Iribarren de 92 anys d’edat.
Que descansin en la Pau del Senyor!

Col·lectes dissabte i diumenge:.......................................................................289,01€
Moltes gràcies!
Despeses Càritas: 110 + 805 €.................................................................... 915,00€

Per a pensar
Parròquies i comunitats socialment atentes (Bisbat de Sant Feliu de Llobregat) 2
Una altra dimensió de l’acolliment és:
Acollir les persones joves
Que veuen que els costa molt l’arribada i l’entrada al món laboral i adult en general,
que sovint treballen en feines precàries, que troben moltes dificultats per entrar de ple
en l’autonomia que suposa el món adult.
Que sovint queden a gran distància, per grup d’edat, de la resta de la comunitat; que
es mouen en un entorn cultural propi, on les noves tecnologies i el consum configuren
un llenguatge i una forma de relació amb què els adults no estan familiaritzats.
Que sovint mantenen la sensibilitat per al compromís a favor d’un món més just però
que tenen els seus propis camins per arribar-hi.
Tot això ens desconcerta, però ens cal trobar punts de contacte i oferir-los persones i
grups disposats a treballar amb ells, a la seva manera i no necessàriament a la nostra
per ajudar-los a madurar fe i compromís.

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

