Diumenge de Pasqua

Número 119 / 8 d’abril de 2012

Senyor Jesús,
Ets viu i fas camí amb
nosaltres.
Bona Pasqua!

Intencions de misses
Diumenge 8: 10 h. Família Peyris Ylla. 12 h. Miquel Calm i Relats (1r Aniv.)
Dilluns 9: Josep Salinas
Dissabte 14: Jaume Creus Bou i família de Can Falot
Diumenge 15: 10 h. Ramon Soler Vila. 12 h. Maria Calm Presseguer

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns i dissabte a les 8 del vespre. Dimarts,
dimecres i divendres Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre. 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
Agraïment: Gràcies a totes i tots els qui ens heu ajudat a fer les celebracions
d’aquesta setmana més participades i millors, amb el cant, l’ornamentació, els textos,
les lectures, el Ciri Pasqual, les coques, el record ... El diumenge del Ram, la
Celebració Penitencial, la Missa i la Vetlla del Dijous Sant, el Via Crucis i la Litúrgia de
la Passió del divendres, la Vetlla Pasqual...ens han ajudat a viure i celebrar la fe i a
sentir-nos comunitat viva que celebra el Misteri Pasqual de Jesús. Moltes gràcies.
Catequesi: Dimarts reprenem les sessions de catequesi amb els que es preparen per
a la Comunió.
Les primeres comunions comencen ja aquesta setmana.
Col·lecta dissabte i diumenge passats ...........................................................406,52€
Col·lecta Dijous Sant per a Càritas...................................................................472,88€
Moltes gràcies!

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE CENTELLES:
Avui Diumenge de Pasqua: A les 11 del matí Missa i a les 12 Rifa de mones, pernils i
fuets.
A SANT MIQUEL SESPERXES: Demà Dilluns de Pasqua a les11 del matí Missa i a
les 12 Rifa de mones, pernils i fuets.

Per a pensar
¿La involución eclesiástica, al menos en España, está poniendo en sordina el
Vaticano II ?
Sí. A mi juicio, el abandono del Concilio es uno de los hechos más deplorables en la
Iglesia actual.
Es un drama que la Iglesia pretenda caminar hacia el futuro, en medio de una
sociedad plural y secularizada, de espaldas a la perspectiva, las líneas de fuerza y
espíritu del Concilio.
Si el Vaticano II ha sido, según Juan Pablo II, la mayor gracia que ha recibido la Iglesia
en el siglo veinte, estamos cometiendo una grave falta contra esa gracia.
En muchos lugares la gracia del Concilio no está llegando al pueblo de Dios. A.P.

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

