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Els pares i els fills
La festa de la Candelera, que celebrem dijous
vinent, ens recorda la Presentació del Senyor.
Josep i Maria portaren a Jesús al temple, a
Jerusalem, per presentar-lo al Senyor, tal com
prescrivia la llei.
Avui no hi ha cap llei que faci que els pares
cristians presentin a Déu el seu fill, però sí
que en el cor de molts pares i mares creients
que han tingut un fill hi ha sentiment d’agraïment a Déu pel do de la vida i de petició
perquè la protegeixi i l’ajudi a créixer.
D’aquí que aquest gest té avui encara un sentit. Els fills no són només possessió dels
pares. Per mitjà d’ells ha arribat al món una nova vida que es va obrint i es va fent
autònoma, per això la tasca dels pares té moments dolços i moments amargs.
L’autonomia i la llibertat dels fills faran que a cada moment hagin de triar i els pares
acompanyaran les seves opcions sovint amb silenci, amb preocupació o amb joia,
contents dels passos que vagin donant.
L’exemple dels pares, la donació i el fer-los costat és el millor acompanyament que
poden fer als fills.

Intencions de les misses de la setmana
Diumenge 29: 10 h. Josep Palau Casellas. 12 h. Comunitat Parroquial
Dimarts 31: Assumpció Buscà
Dimecres 1: Ànimes
Diumenge 5: 10 h. A la Mare de Déu de l’Ajuda en acció de gràcies. 12 h. Comunitat
Parroquial

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 del matí i a les 12 del migdia.
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

Festa de la Candelera: És dijous vinent. Benedicció de les
candeles a l’hora de la missa.

Catequesi familiar:
Dilluns o dimarts segons els grup catequesi d’infants a 1/4 de 6 de la tarda.
Dilluns o dimecres a les 9 del vespre o dissabte a 2/4 d’11, segons el grup, Catequesi
de pares per preparar el treball del mes de febrer.

Enterraments: El dia 26 de gener, Consol Puyoles Vallespin de 81 anys i Dulce
Gomez Balbino de 81 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!

Col·lectes dissabte i diumenge........................................................................363,16€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Parròquies i comunitats socialment atentes (Bisbat de Sant Feliu de Llobregat) 3
Una altra dimensió de l’acolliment és:
Acollir les persones que es troben en una situació irregular respecte als sagraments
de l’Església o respecte a algunes normes o pràctiques eclesials.
Persones que no s’han casat o no s’han casat per l’Església, que no han estat
batejades o que no han batejat els seus fills; persones que fa molt que no s’apropen a
l’Església...
Sovint són persones que pensen que no seran ben acollides o que la seva petició serà
rebutjada. Potser tenen una imatge de l’Església que no respon a la realitat de la seva
comunitat, bé perquè encara conserven una determinada imatge des de la seva
infància, bé perquè identifiquen el conjunt de l’Església amb allò que surt als mitjans
de comunicació.
Aquí l’acolliment implica una doble actitud: l’esforç de comprensió i empatia envers les
persones concretes i la proposta clara i encoratjadora de Jesús i el seu missatge com
un camí de llibertat, d’amor i de generositat en tots els àmbits de la seva vida.

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

